
  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  زير نظر

 و اعظم گيوری دکتر سيد حسن امامی رضوی

    

  سرپرست گروه 

  دکتر مهوش صلصالی

  
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت سالمت

  دفتر امور پرستاری

  

  

  

  راهنمای بالينی پرستاریراهنمای بالينی پرستاری
NNuurrssiinngg  PPrraaccttiiccee  GGuuiiddeelliinnee  



  :نظيمگرد آوری و ت

 

  دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران : دکتر مهوش صلصالی
  ر دانشگاه علوم پزشکی ايران استاديا: دکتر ندا مهرداد

  استاديار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی: دکتر منصوره زاغری تفرشی
  عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : سونيا آرزومانيانس

 
 

  :همکاران دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  هی رستمکالئیزهره کو -رفعت رضاپور -آذر محمودی: خانم ها
 داود امين نسب -حاتم احمدوند - مهدی ذهبی: آقايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :ياری نمودند ما را همکارانی که در گردآوری اين مجموعه در حيطه های مختلف
  گردآوری کنندگان  حيطه ها  دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

، CCUمراقبت های پرستاری در 

 ،تیاسکل -کودکان، سيستم عضالنی

  ، زنانگوارش

 - سونيا آرزومانيانس -فاطمه بهرام نژادخانم ها 

 -منصوره علی اصغر پور -ميترا ذوالفقاری

  نسرين رسول زاده 

دانشگاه علوم پزشکی 

  ايران

مراقبت پرستاری در سيستم تنفس و 

  گردش خون

  ژاله محمد عليها خانم 

  آقای محمد تقی صفدری

دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

  بهشتی

راقبت های پرستاری در پوست و م

  سوختگی

  زهرا صفوی بياتخانم 

دانشگاه علوم پزشکی 

  اصفهان

مراقبت پرستاری در سيستم غدد مترشحه 

  داخلی و سرطان

  صبوحی -خانم ها دکتر فريبا طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی 

  شيراز

مراقبت پرستاری در مشکالت اعصاب و 

  روان

  مريم شايگان –شريف  فرخندهدکتر   ها خانم

دانشگاه علوم پزشکی 

  تبريز

مراقبت پرستاری در اورژانس و اتاق 

  عمل

 فرانک جبار زاده تبريزی  -خانم ها مژگان بهشيد

دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمان

 - مراقبت پرستاری در سيستم ادراری

  ، مايعات و الکتروليت هاتناسلی

   بتول تيرگری -سکينه سبزواری خانم ها

  باس عباس زاده آقای دکتر ع

دانشگاه علوم پزشکی 

  همدان

مراقبت پرستاری در چشم، گوش، حلق و 

  بينی

  دکتر محمد علی چراغی آقای 

دانشگاه علوم پزشکی  

  زنجان

مراقبت پرستاری در سيستم مغز و 

  اعصاب

  دکتر فرهاد رمضانی بدر  آقای

دانشگاه علوم بهزيستی و 

  توانبخشی

لمندی، مراقبت پرستاری در دوران سا

  توانبخشی و بحران

  مريم نخعی  -دکتر سيد باقر سادات مداح ها خانم

  شاهرخ علی نيا -دکتر حميد رضا خانکه آقايان

دانشگاه علوم پزشکی 

  گلستان

  دکتر اکرم ثناگو -دکتر ليال جويباری خانم ها  اقدامات عمومی  پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی 

  مشهد

  آقای دکتر عباس حيدری   و دياليز  ICUمراقبت های پرستاری در 

  فاطمه حاجی آبادی - نيره داودی: خانم ها

 

 

 



  بسمه تعالی

  

  : مقدمه

پرستاری در مورد استفاده از نتايج پژوهش در عملکرد، به زمانی برمی گردد که علم تاريخچه غنی 

  ت تغيير ه ضرورفلورانس نايتينگل از اطالعات مربوط به ميزان مرگ ومير باالی مجروحان جنگی متوج

صاحبنظران  در چند دهه اخير مورد توجه که عملکرد مبتنی بر شواهد . شددر روش مراقبت از بيماران  

بالين به منظور  کاربرد آگاهانه بهترين نتايج تحقيق دردر واقع  واقع شده استی پرستارو متخصصان 

تدوين . ها و ترجيحات بيماران است شارائه خدمات هزينه اثربخش و با کيفيت باال همراه با حفظ ارز

ه دهندگان مراقبت را مورد ئبوده و تجارب ارا رمشكل محو یرويكردراهنمای بالينی مبتنی بر شواهد 

  . دهد  یتوجه قرار م

قدرت نقد و  ،به منابع علمی و نتايج پژوهش هاضروری است عالوه بر دسترسی پرستار متخصص بالينی 

در . با توجه به ترجيحات و ارزشهای مددجو داشته باشدرا  يج در بالين بيمارقضاوت برای بکارگيری نتا

ه ئ، جهت انجام فعاليت ها ارایبهترين داليل و شواهد از طريق تلفيق پژوهش، دانش و تئوراين رويکرد، 

بنابراين از . اشدبمی تاآيد مورد  یو سنت ی، قديمیآنار گذاشتن تجارب غير سيستماتيك بالينشود و  یم

راهنما به بهترين شيوه ممکن در راستای پرستاران متخصص و با تجربه کشور انتظار می رود از اين 

به عنوان يك  یپرستارعلمی هويت ا از اين طريق نمايند تارتقاء کيفيت مراقبت های پرستاری استفاده 

  . ويت شود بيش از پيش تق، یحرفه تخصص

  لنکرانی یدکتر کامران باقر                                                                              

                                        وزير                                                                              

                                                                              

  



  گفتار پيش

تعدادی از اساتيد و  سرکار خانم دکتر صلصالیکتاب راهنمای مراقبت بالينی  که با سعی و تالش بی دريغ 

تدوين شده است، نه تنها  می تواند به مراقبت پزشکی مجرب و اعضای هيئت علمی دانشگاههای علوم 

ن دهد بلکه  تضمين کننده کيفيت مراقبت بيماران بر اساس های سنتی و روتين وار در بخش های بالينی پايا

  . لوم پرستاری استعدر آخرين پيشرفت ها و نتايج  مطالعات و تحقيقات

نی فراهم آمده و ياتفاق نظر و هماهنگی بيشتر در ارائه مراقبت های بال ،با بکارگيری شايسته اين کتاب

و توليد علم و دانش پرستاری با تمرکز بر محوری  یعزيز را در راه ارتقاء عملکرد حرفه اپرستاران 

  . است، رهنمون می سازد" مراقبت"ترين فعاليت پرستاری که همانا 

در سيستم های مختلف بدن و راهکارها و توصيه های مختلف داول اين کتاب مشتمل بر مشکالت مت

اميد است اين مجموعه بتواند . شدبا استفاده از جديدترين منابع موجود می بامبتنی بر شواهد و پرستاری 

  . تاری با کيفيت مناسب باشدوثر در جهت ارائه مراقبت های پرسکمکی م

  

  

  اعظم گيوری                                                                                         

  مدير کل دفتر امور پرستاری                                                                                    

  
  

  

  

  

  

  



  صفحات  فهرست محتوا                                                                        

    

  ١-٣۶پرستاری                                                             در اقدامات عمومی :فصل اول

  ٣٧-١١٩  سيستم مغز و اعصاب از مشکالت مراقبت پرستاری  :فصل دوم

  ١٢٠-١٣٨  چشم، گوش، حلق و بينی مشکالت مراقبت پرستاری از  :فصل سوم

  ١٣٩-١۴١  سيستم تنفسیمشکالت مراقبت پرستاری از  :فصل چهارم

  ١۴٢-١۶٢  ای خون سيستم قلب و عروق  و بيماری همشکالت مراقبت پرستاری از  :فصل پنجم

  ١۶٣-٢٧۵  سيستم گوارشمشکالت مراقبت پرستاری از  :فصل ششم

  ٢٧۶-٣٧٧  غدد مترشحه داخلیاز مشکالت مراقبت پرستاری  :فصل هفتم

  ٣٧٨-۴۵٧  اسکلتی  -مراقبت پرستاری از مشکالت عضالنی :فصل هشتم

  ۴۵٨-۴٩١  اسلیتن -اختالل مايعات بدن و سيستم ادراریمراقبت پرستاری در  :فصل نهم

  ۴٩٢ -۵٠٢  مراقبت پرستاری از مشکالت پوست و سوختگی  :فصل دهم

  ۵٠٣ -۵۴٩  مراقبت پرستاری از مشکالت اعصاب و روان :فصل يازدهم

  ۵۵٠ -۵٧۵  مراقبت پرستاری در بيماران مبتال به سرطان  :فصل دوازدهم

  ۵٧۶ -۵٨٨  مراقبت پرستاری از سالمندان :فصل سيزدهم

  ۵٨٩ -۵٩٣  پرستاری در بحران  :همفصل چهارد

  ۵٩۴ -٧١۵  مراقبت پرستاری در بخش های ويژه  :فصل پانزدهم

  ٧١۶- ٧٩٠  مراقبت پرستاری در اورژانس و اتاق عمل :صل شانزدهمف

  

 


