
سقوطاقدامبت بعد از 

:Aارزیببی بالفبصلِ بؼذ از سقَط :
:کٌیذرا از ًظر صذهبت ٍ جراحبت ٍارد ضذُ بررسی کٌیذ ٍ اطالػبت زیر را جوغ اٍری بیوبر 

ٍ زهبى سقَط  سبػت 1)
در ٌّگبم سقَط، بیوبر در حبل  (   )در صَرت اهکبى )تَضیح بیوبر در هَرد حبدثِ سقَط   2)

(؟تالش برای اًجبم چِ کبری بَدُ است 
.  هراقبت کٌٌذُ از بیوبر پرس ٍ جَ کٌیذ/ در هَرد حبدثِ از ّوراُ بیوبر  3)
ًبض ٍ فطبر –فطبر خَى -تٌفس  -ًبض   -دهب)حیبتی بیوبر را کٌترل کٌیذ ػالئن  4)

(اٍرتَستبتیک 
ایب دارٍیی   -آیب توبهی دارٍّب بِ هَقغ دادُ ضذُ است ؟   -. )بیوبر را کٌترل کٌیذدارٍّبی 5)

(بِ اضتببُ دٍ ببر دادُ ضذُ است ؟
–بیوبری قلبی     –دهبًس    -دلیل احتوبلی سقَط     -جراحبت      -:بیوبر از ًظرارزیببی 6)

....ضؼف ٍ–اختالل در تؼبدل    : ریسک فبکتَرّب -....    ًَرٍپبتی ٍ 
ّبهپی داهپی ًورُ ارزیببی 7)
آیبچرخ -در هَارد سقَط از تخت، ایب تخت در ارتفبع هٌبسبی قرار دارد ؟   -: فبکتَرّب سبیر 8)

هیلِ هحبفظ کٌبر تخت ببال آیب -ًَر هٌبسب بَدُ است ؟    آیب -ّبی تخت قفل بَدُ است ؟    
بَدُ است ؟

B   : سبزی و پیگیریمستند:
. حبدثِ ببیذ بِ طَر کبهل ًَضتِ ضذُ ببضذ گسارش 1)
سیر بیوبری ببیذ بِ پرًٍذُ بیوبر اضبفِ ضَد ٍ ًتبیج ارزیببی ّب  ی بؼذ از سقَط از تخت در  برگِ  2)

.آى ًَضتِ ضَد
.جْت ارزیببی تکویلی تَسط پسضکبى هؼبیٌِ ضَد بیوبر 3)
پرسٌل ّوِ ضیفتْب اطالع دادُ ضَد کِ بیوبر از تخت سقَط کردُ است ٍ هوکي است در ریسک بِ 4)

.سقَط هجذد ببضذ

C  : به تیم مسئول بررسی ایمنی بیمبراطالع  :
.     سرپرستبر بخص گسارش ًوبیذ/ بالفبصلِ بؼذ از ٍقَع حبدثِ بِ هسئَل ضیفتپرستبر 1)
.       سرپرستبر بخص بالفبصلِ بِ سَپرٍایسر اطالع دّذ/ ضیفتهسئَل 2)
آًکبل  )ببلیٌی در اٍلیي سبػت ٍقَع حبدثِ بِ کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی بیوبر سَپرٍایسر 3)

.   یب هذیر پرستبری گسارش ًوبیذ( ٍقبیغ ًبخَاستِ
سبػت بِ  24کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی بیوبر حبدثِ را حذاکثر ظرف هذت / ایوٌی هسئَل 4)

.  هؼبًٍت درهبى اطالع رسبًی ًوبیذ
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