به جهت اجرای استانذارد ب  -3-1سنجه  2استانذاردهای اعتباربخشی مراقبت عمومی و بالینی

بیماران پرخطر :بِ دلیل ؽزایط هَقت یب دائوی ًیبس بِ ارائِ خذهبت ٍیضُ دارًذ هبًٌذ دیببت ،خَدایوٌیً ،قص ایوٌی
بیماران اورشانس :بیوبراى بذحبلی کِ بِ ّز دلیل در ؽزایط تْذیذ کٌٌذُ حیبت قزار دارًذ ٍ ارائِ هزاقبت ّبی فَری
ضزٍرت پبیذار عبسی ٍ خزٍج اس ؽزایط بحزاى اعت.
نحوه عملکرد در بیماران اورشانس:
در صَرتی کِ طبق ارسیببی اٍلیِ هؾخص گزدیذ بیوبر در گزٍُ بیوبراى اٍرصاًظ هی ببؽذ اقذاهبت ًجبت دٌّذُ حیبت
عزیعبً اًجبم هی گیزد ٍ هطببق دعتَرالعول تعییي ببسُ سهبًی ٍیشیت ٍ هؾبٍرُ اٍرصاًظ تَعط عزٍیظ هتخصص
هزبَطِ صَرت هی گیزد.
اقذامات نجات دهنذه حیات شامل:
 راُ َّایی تٌفغی :تَْیِ بب هبعک ٍ آهبَ -لَلِ گذاری تزاؽِ -کزیکَ تیزٍئیذکتَهی اعتفبدُ اس ًٍتیالتَر هذاخالت الکتزیکی :دفیبزیالعیَى -کبردیٍَرصى اٍرصاًظ -پیظ هیکزپَعتی پزٍعیجزّب :تَراکئَعتَهی قفغِ عیٌِ بب عَسى -پزیکبردٍ عٌتش -تَرکَتَهی ببستشریق داخل اعتخَاى ّوَدیٌبهیک :احیبء هبیعبت بذى -تشریق خَى -کٌتزل خًَزیشی ؽذیذ دارٍّب ّوبًٌذً :بلَکغبى -دکغتزٍس  - %05دٍپبهیي -آتزٍپیي -آدًَسیي ٍ . . .نحوه عملکرد در بیماران پرخطر:
درصَرتی کِ طبق ارسیببی اٍلیِ هؾخص گزدد بیوبراى پزخطز هی ببؽذ اقذاهبت کوک کٌٌذُ حیبت عزیعبً اًجبم هی
گیزد ٍ هطببق دعتَرالعول تعییي ببسُ سهبًی ٍیشیت ٍ هؾبٍرُ بیوبراى پزخطز تَعط عزٍیظ هتخصص هزبَطِ صَرت
هی گیزد.
اقذامات نجات دهنذه حیات شامل:
 جْت کوک در راُ َّایی ٍ تٌفغی :تجَیش اکغیضى اس طزیق هبعک یب کبًبل ّبی بیٌی جْت هذاخالت الکتزیکی :هبًیتَریٌگ قلبی جْت پزٍعیجزّبًَ :ار قلب -آسهبیؾبت fast جْت ّوَدیٌبهیک :رگ گیزی -جْت دارٍّب  :آعپزیي -آًتی بیَتیک – ّپبریي – کٌتزل درد  -اعپزی بٌبدٍآگًَیغت

بیوبراى پزخطز ٍاٍرصاًظ بخؼ ٍیضُ NICU

بیماران پرخطر

بیماران اورشانسی

پٌَهًَی

دیغتزط حبدتٌفغی

عپغیظ

تبکی پٌِ گذرای ًَسادی

اعپیزاعیَى هکًَیَم خفیف

اعپیزاعیَى هکًَیَهی شدید

اًتزٍکَلیت ًکزٍساى خفیف

هٌٌضیت

خًَزیشی هغشی

اپٌِ هقبٍم بِ درهبى

پزُ هبچَریتی

اًعقبدهٌتشزداخل عزٍق
هشکالت جزاحی
فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل
اتزسی اًبل
اختالالت هبدرسادی قلبی

پٌَهَتزاکظ
آعفکغی ّوزاُ تشٌج
NECشدید
آپٌِ هقبٍم بِ درهبى

ّزًی دیبفزاگوبتیک
ریاست بخش:دکترمرتضی حبیبی

بیوبراى پزخطز ٍاٍرصاًظ

بخؼ نوزادان

بیماران پرخطر

اعپیزاعیَى خفیف
ًَسادهبدرببعببقِ عقط هکزر
IUGR
SGAٍLGA
ًَسادهبدرببفشبرخَى ببال
ًَسادهبدردیببتی
اعتفزاغ
عببقِ هزگ فزسًدقبلی
عببقِ بیوبری هتببَلیک هصزف
بعضی اسدارٍّب(پزٍپزاًَلَل
ٍضدتیزٍئیدٍ)...
ّیپَکلغوی بدٍى عالهت
ّیپَگلیغوی بدٍى عالهت

پزُ هبچَریتی
بزخی بیوبریْبی
هبدر(هیبعتٌیَگزاف ٍ)...ٍLST
ّبیپزبیلیزٍبیٌوی بببیلیزٍبیي
کوتزاس02
ریاست بخش:دکترمرتضی حبیبی

بیماران اورشانسی

تشٌج هغشی
اپٌِ اٍلیِ
ًبرعبیی شدیدٍ ٍسى کن
اعفکغی
ّبیپزبیلیزٍبیٌوی بببیلیزٍبیي ببالی 02
ّیپَگلیغوی ببعالهت
ّیپَکلغوی ببعالهت
دیغتزط تٌفغی

بیوبراى پزخطز ٍ اٍرصاًظ بخؼ بلَک سایوبى
بیماران پرخطر

بیماران اورشانسی

دیببت

ؽَک ّوَراصیک

فؾبرخَى ببالٍپزُ اکالهپغی

ؽَک دیببتیک

تزٍهبیی

دردحبدؽکوی

تب دار

پزٍالبظ بٌذًبف

تٌگی ًفظ

دکَلوبى جفت

حبهلگی خبرج اسرحن

خًَزیشی ّبی ؽذیذ

اعتیبددرحبل سایوبى

دردقفغِ عیٌِ

هؾکالت ًَرٍلَصی

دیغتزط جٌیٌی

هؾکالت عبیکَلَصی

کبّؼ ٍFHRافت ؽذیذ

پبرگی طَالًی هذت پزدُ ّب

عٌذرم ّلپ

پزُ هچَرٍپغت تزم

پزٍیب

تیک هکًَیَم

پزُ اکالهپغی ؽذیذ

پزُ اکالهپغی خفیف

اکالهپغی
پبرُ گی رحن
ؽَک عفًَی

ریاست بخش:دکترعست السادات حاجی سیذجوادی

بیوبراى پزخطز ٍاٍرصاًظ

بخؼ اتاق عمل

بیماران پرخطر

بیماران اورشانسی

ًقص ایوٌی

بیوبراى دارای خًَزیشی ؽذیذ

بیوبراى قلبی

حبهلگی خبرج رحوی بباختالل

بیوبراى بببیوبری سهیٌِ ای

ّوَدیٌبهیک

عبلوٌذاى
حبهلگی هحتول خبرج رحوی بذٍى
اختالل ّوَدیٌبهیک

ریاست بخش:دکترطلعت دباغی

بیوبراى پزخطز ٍاٍرصاًظ بخؼ ICU
بیماران پرخطر

بیماران اورشانسی

هغوَهیت

اهبَلی ریَی

دیببت

ًبرعبیی حبدتٌفغی

ًقص ایوٌی

ؽَک ّوَراصیک

اعوبل جزاحی کَچک

ؽَک کبردیَصًیک

بیوبراى قلبی

جزاحی ّبی بشرگ

عپتی عوی

افت ًبگْبًی عطح َّؽیبری

پٌَهًَی اعپیزاعیَى

افت ًبگْبًی ّوَگلَبیي

عٌذرم ّلپ

کبّؼ قٌذخَى ّوزاُ ببتغییز عطح
َّؽیبری
ًبرعبیی گزدػ خَى

ریبعت بخؼ:دکتزالْبم طبّبیی

بیوبراى پزخطز ٍاٍرصاًظ بخؼ جزاحی
بیماران پرخطر

بیماران اورشانسی

هتزیت

حبهلگی هَالر

EP

DVTبعذببرداری

ابغِ تَبٍَاریي

عقط ًبقظ

OHSS
عقط عفًَی
عقط فزاهَػ ؽذُ بباختالالت
اًعقبدی

ریبعت بخؼ:دکتزخذیجِ علوی سادُ

بیوبراى پزخطز ٍاٍرصاًظ بخؼ پزُ ًبتبل
بیماران پرخطر

بیماران اورشانسی

دیببت دٍراى ببرداری

اتًَی رحن

IUGR

سجزجٌیٌی

کبّؼ ٍافشایؼ AF

جفت عزراّی

IVF
بیوبری هشهي کلیِ لَپَط قلبی
اًوی هشهي
IUFD
تؾٌج دٍراى ببرداری
عي ببالٍپبییي هبدر
حبهلگی چٌذقلَیی
یزقبى پبتَلَصیک
ٍیبرؽذیذببرداری بباختالل الکتزٍلیتی
ببرداری ّوزاُ بببیوبری ّبی داخلی
کبّؼ حزکت جٌییي

ریبعت بخؼ:دکتزؽکَُ الغبدات حبجی عیذجَادی

دکَلوبى جفت
DVTقبل ببرداری
تغت غیزطبیعی عالهت جٌیي
پالعٌتباکزتب ایي کزاتب پزُ اکزتب

بیوبراى پزخطز ٍاٍرصاًظ بخؼ بعذاسسایوبى(هبدرًٍَساد)

بیماران پرخطر

پزُ اکالهپغی ٍاکالهپغی
هبدرببعببقِ دیببت ببرداری
تؾٌج دٍراى ببرداری
عٌذرم ّلپ
آًوی هشهي

ریبعت بخؼ :دکتزفبطوِ اللَّب

بیماران اورشانسی

اتًَی رحن
خًَزیشی پظ اسسایوبى
افت ّوَگلَبیي ؽذیذ
دیغتزط تٌفغی جٌیي
ّیپَکغی ًَساد
اعپیزاعیَى ًَساد
DVTپظ اسسایوبى
پالکت پبییي

