
الزامات ایمنی بیمار  
در مراحل انجام اقذامات تهاجمی  

الضاهبت ایوٌی سبختبس فیضیىی ٍ هحیغی ٍ تضویي ٍجَد تجْیضات حیبتی ٍ ضشٍسی آهبدُ ثِ وبس •
ضٌبسبیی ایوي ثیوبس عجك دستَسالؼول اثالغی ٍصاست ثْذاضت•
اسصیبثی ثبلیٌی ثیوبس ثِ هٌظَس تطخیع حسبسیت ضٌبختِ ضذُ یب اثشات ًبخَاستِ داسٍیی•
اخز سضبیت آگبّبًِ عجك ضَاثظ هشثَط•
استجبط هَثش تین سالهت ثِ هٌظَس تجبدل اعالػبت حیبتی•
ضٌبسبیی غحیح ٍ تأهیي اهٌیت توبهی ًوًَِ ّبی اخز ضذُ حیي پشٍسیجشّبی تْبجوی •
تطخیع سشیغ احتوبل خغش خًَشیضی ضذیذ ٍ آهبدگی هَاجِْ ی هَثش ثب آى •
استفبدُ اص سٍش ّبی ضٌبختِ ضذُ ثشای ثی حسی ثیوبس ٍ هحبفظت ٍی اص دسد•
سػبیت هَاصیي پیطگیشی ٍ وٌتشل ػفًَت •
استفبدُ اص هفبد دستَسالؼول جشاحی ایوي اثالغی ٍصاست ثْذاضت•

تشخیصی درمانی تهاجمی ( پروسیجرهای) حذاقل اقذامات 
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   جب ٍ ضبًِ جبًذاصی گزاسی، ضبلذٍى ووشی، پًَىسیَى آتشٍسٌتض، تَساوَسٌتض، پبساسٌتض، تیَة، چستا

 پالسوبفشص، خَى، ّبی فشاٍسدُ ٍ خَى تشاًسفَصیَى پشیتَئي، تطخیػی الٍاط ، استَپذی ّبی اًذاصی
 ثب تػَیشثشداسی  اًوب، ثبسین ثشًٍىَسىَپی، وَلًََسىَپی، آًذٍسىَپی، ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض
 ثیَپسی ٍ آسپیشاسیَى  دسهبًی، ضیوی ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض  ،(CT-Scan، MRI اصجولِ) تضسیك

 ضبلذٍى جولِ اص) وبتتش تؼجیِ ًفشٍستَهی، ،(... ٍ ولیِ وجذ،)ثیَپسی ٍ ثشداسی ًوًَِ استخَاى، هغض
CV  گزاسی، LINE، ،پشهیىت ...)،LP، پلَس، آسیت، جولِ اص) ثذى هبیؼبت آسپیشاسیَى تیَة، چست 

 ثب تػَیشثشداسی دسهبًی، ضیوی للجی، هیىش پیس تؼجیِ صدى، ثخیِ جشاحی، اػوبل توبهی  ،(هفبغل
 الىتشٍضَن دسهبى ػضلِ،-ػػت ًَاس سَالَ، ثبسیَم اًوب، ثبسین ،(CT-Scan، MRI اصجولِ) تضسیك
(ECT) هغضی
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  گزاسدى ًفشٍستَهی، آًذٍسًََگشافی، سیستَسىَپی، ثشًٍىَسىَپی، وَلًََسىَپی، آًذٍسىَپی،
J-tube))، (... ٍ ولیِ وجذ،)ثیَپسی ٍ ثشداسی ًوًَِ استخَاى، هغض ثیَپسی ٍ آسپیشاسیَى، 

 پشٍسیجشّبی ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض پالسوبفشص، خَى، ّبی فشاٍسدُ ٍ خَى تشاًسفَصیَى
 ،(الپبساسىَپیه ًفشٍوتَهی الپبساسىَپیه، سیستىتَهی ولیِ :هثبل ػٌَاى ثِ ) الپبساسىَپیه
 ،(جلذی صیش ثیَپسی آًظیَپالستی، آًظیَگشافی، :هثبل ػٌَاى ثِ ) سادیَلَطی تْبجوی پشٍسیجشّبی

 پشٍسیجشّبی ثبضذ، تَأم پَست اًسضیَى ثب آى، اًجبم وِ پشٍسیجشی گًَِ ّش ٍ صدى ثخیِ
 ػٌَاى ثِ ) ضىٌی سٌگ ،(ثذخین ّبی ثبفت ػویك تشاپی وشایَ ٍ اوسضیَى ثیَپسی، ) دسهبتَلَطی

 ،(هفبغل پلَس، آسیت، جولِ اص) ثذى هبیؼبت آسپیشاسیَى ،(... وجذ ولیِ، اًسذادی ّبی سٌگ :هثبل
CV  گزاسی، ضبلذٍى جولِ اص) وبتتش تؼجیِ ،(CT-Scan، MRI اصجولِ) تضسیك ثب تػَیشثشداسی LINE، 

LP، Bone  تیَة، چست ،(... پشهیىت، marrow، اتبق ثِ اًتمبل ثِ ًیبص وِ جشاحی اػوبل توبهی  
 تؼجیِ للجی، وبتتشیضاسیَى) للجی پشٍسیجشّبی ثیَْضی، اًَاع سَپشاپَثیه، وبتتشیضاسیَى داسد، ػول
 ،(الىتیَ وبسدیٍَسطى آئَستیه، داخل ثبلَى گزاسدى استٌت، گزاسدى آًظیَپالستی، للجی، هیىش پیس

(ECT)هغضی الىتشٍضَن دسهبى ،FNA  دسهبًی، ضیوی

ٍاحذ ایوٌی ثیوبس هشوض آهَصضی دسهبًی ضْیذ سحیوی
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LP، ،(هفبغل پلَس، آسیت، جولِ اص) ثذى هبیؼبت ثیَپسی ٍ آسپیشاسیَى ثشًٍىَسىَپی ،  
 ثبسیَم اًوب، ثبسین ،(CT-Scan، MRI اصجولِ) تضسیك ثب تػَیشثشداسی وَلًََسىَپی، آًذٍسىَپی،

 دیبلیض پالسوبفشص، خَى، ّبی فشاٍسدُ ٍ خَى تشاًسفَصیَى ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض سَالَ،
CV گزاسی، ضبلذٍى جولِ اص) وبتتش تؼجیِ غفبلی، LINE، ،هغضی الىتشٍضَن دسهبى ،(... پشهیىت 
(ECT)
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ص ا
 پلَس، آسیت، جولِ اص) ثذى هبیؼبت آسپیشاسیَى ثشًٍىَسىَپی، وَلًََسىَپی، آًذٍسىَپی،ثخ

 ،(... ٍ ولیِ وجذ،)ثیَپسی ٍ ثشداسی ًوًَِ  استخَاى، هغض ثیَپسی ٍ آسپیشاسیَى ،(هفبغل
 اػوبل توبهی ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض پالسوبفشص، خَى، ّبی فشاٍسدُ ٍ خَى تشاًسفَصیَى

(ECT) هغضی الىتشٍضَن دسهبى جشاحی،
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 استخَاى، هغض ثیَپسی ٍ آسپیشاسیَى ،LP ثشًٍىَسىَپی، وَلًََسىَپی، آًذٍسىَپی،هس

 ٍ خَى تشاًسفَصیَى ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض ،(CT-Scan، MRI اصجولِ) تضسیك ثب تػَیشثشداسی
 دسهبى ًفشٍستَهی، ،(... ٍ ولیِ وجذ،)ثیَپسی ٍ ثشداسی ًوًَِ پالسوبفشص، خَى، ّبی فشاٍسدُ

(ECT) هغضی الىتشٍضَن
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CV  گزاسی، ضبلذٍى جولِ اص) وبتتش تؼجیِ ثشًٍىَسىَپی، وَلًََسىَپی، آًذٍسىَپی، LINE، 
LP، Bone  تشاوئَستَهی، ،(... پشهیىت، marrow، ،اص) ثذى هبیؼبت آسپیشاسیَى ثشًٍىَسىَپی 

 پالسوبفشص، خَى، ّبی فشاٍسدُ ٍ خَى تشاًسفَصیَى ًفشٍستَهی،  ،(هفبغل پلَس، آسیت، جولِ
  ،(CT-Scan، MRI اصجولِ) تضسیك ثب تػَیشثشداسی اًوب، ثبسین ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض

 دسهبى تیَة، چست دسهبًی، ضیوی ،(هفبغل پلَس، آسیت، جولِ اص) ثذى هبیؼبت آسپیشاسیَى
(ECT) هغضی الىتشٍضَن
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IC
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 پلَس، آسیت، جولِ اص) ثذى هبیؼبت آسپیشاسیَى ثشًٍىَسىَپی، وَلًََسىَپی، آًذٍسىَپی،
 ،(... ٍ ولیِ وجذ،)ثیَپسی ٍ ثشداسی ًوًَِ  استخَاى، هغض ثیَپسی ٍ آسپیشاسیَى ،(هفبغل

 اػوبل توبهی ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض پالسوبفشص، خَى، ّبی فشاٍسدُ ٍ خَى تشاًسفَصیَى
(ECT) هغضی الىتشٍضَن دسهبى پَست، دثشیذهبى تشاوئَستَهی، دسهبًی، ضیوی جشاحی،

N
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ULP، ROP، چست سَسفىتبًت، تضسیك ّوَدیبلیض، غفبلی، دیبلیض پَست، دثشیذ ثیَپسی، ًبفی، وبتتش  
  (پلَس آسیت،) ثذى هبیؼبت آسپیشاسیَى تیَة،

C
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 آًظیَپالستی هحیغی، - وشًٍشی ػشٍق آًظیَگشافی هبًٌذ) سادیَلَطی تْبجوی پشٍسیجشّبی

STENTآئَست، داخل ثبلي جبگزاسی ،(وشًٍشی IMPLANTATION،  ِضبلذٍى جولِ اص) وبتتش تؼجی 
CV  گزاسی، LINE، ،اص) ثذى هبیؼبت آسپیشاسیَى دائن، ٍ هَلت هیىش پیس گزاضتي ،(... پشهیىت 

هغضی الىتشٍضَن دسهبى ،LP تیَة، چست ،(هفبغل پلَس، آسیت، جولِ

ض 
بلی

اص جولِ )تشاًسفَصیَى خَى ٍ فشاٍسدُ ّبی خَى، پالسوبفشص، دیبلیض غفبلی، ّوَدیبلیض، تؼجیِ وبتتش دی
، چست تیَة  ...(، پشهیىت، CV LINEضبلذٍى گزاسی،  

  ُ
گب

هبً
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ى
، پَلیپىتَهی، وَلپَسىَپی IUDثیَپسی سشٍیىس، ٍاطى، وَستبط تطخیػی سشپبیی ، گزاضتيصًب

ٍاحذ ایوٌی ثیوبس هشوض آهَصضی دسهبًی ضْیذ سحیوی
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تَهَس گستشدُ لگٌی، تشهین فتك ّبی جذاس ضىن، فیطش همبٍم ثِ دسهبى، ّوَسٍئیذوتَهی، 
اسپلٌىتَهی، چبلی ّبی همبٍم ثِ دسهبى، اػوبل جشاحی پیًَذ ػضَ، گبستشوتَهی، ػول جشاحی 

ٍیپل، وَلِ سیستىتَهی، ػول جشاحی اتسبع هجبسی غفشاٍی، ػول جشاحی اًسذاد دستگبُ گَاسش، 
تؼجیِ وَلَستَهی یب ایلئَستَهی، اصٍفبطوتَهی، خًَشیضیْبی گَاسضی حبد همبٍم ثِ دسهبى، ثشداضتي 

، (ویست سجبسِ)لیپَم، اػوبل جشاحی پستبى، اػوبل جشاحی سشٍ گشدى، ضبیؼِ هتفشلِ پَستی ًظیش 
تیشٍئیذوتَهی، پبساتیشٍئیذوتَهی

ل
ػو

ق 
توبهی اػوبل جشاحی، ّش گًَِ پشٍسیجشی وِ اًجبم آى، ثب اًسضیَى پَست تَأم ثبضذ،  ّشگًَِ اتب

ثیَْضی ػوَهی، هشالجت پبیص ضذُ ثیَْضی ٍ تسىیي / پشٍسیجشی وِ اًجبم آى، ثب ثی حسی هَضؼی
تَأم ثبضذ 
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آًذٍسىَپی، وَلًََسىَپی، ثشًٍىَسىَپی، سیستَسىَپی، آًذٍسًََگشافی، ًفشٍستَهی، گزاسدى 
J-tube) ) ،LP(وجذ، ولیِ ٍ )،  آسپیشاسیَى ٍ ثیَپسی هغض استخَاى، ًوًَِ ثشداسی ٍ ثیَپسی... ،

 LP ،Boneتشاًسفَصیَى خَى ٍ فشاٍسدُ ّبی خَى، پالسوبفشص، دیبلیض غفبلی، ّوَدیبلیض،  
marrow اص جولِ وتتش پَست، ضبلذٍى گزاسی، )،  ضیوی دسهبًی، چست تیَة،  تؼجیِ وبتتشCV LINE ،

، دیبلیض غفبلی، ّوَدیبلیض، (CT-Scan ،MRIاصجولِ )، تػَیشثشداسی ثب تضسیك ...(پشهیىت، 
وبتتشیضاسیَى سَپشاپَثیه

 :توجه
گزاسدى سًَذ فَلی، ثبص وشدى ساُ ٍسیذی هحیغی، گزاسدى لَلِ هؼذُ، تضسیك ٍسیذی اص پشٍسیجشّبی تْبجوی 1)

.  هحسَة ًوی ضَد
.ًیبص ثِ اخز سضبیت آگبّبًِ ًذاسدحیي ػول جشاحی / پشٍفیالوسی ثیوبسی ثؼذ اص هَاجِْ ٍ پشٍفیالوسی لجل2)
ًظیش ضیوی دسهبًی، تشاًسفَصیَى هىشس خَى، پالسوب فشص، ) اص ثیوبساًی وِ تحت ثشًبهِ ّبی دسهبًی خبظ 3)

ثَدُ، ثِ ضشط ثبثت هبًذى ضشایظ ریل هی تَاى یه ثبس دس اثتذای ضشٍع دٍسُ ( دیبلیض غفبلی ٍ دیبلیض خًَی
.دسهبًی سضبیت گشفت، وِ ایي سضبیت ًبهِ ثِ هذت یه سبل اػتجبس داسد

ضشایظ ثیوبس، ًحَُ دسهبى، سٍش ّبی دسهبًی جبیگضیي، احتوبل خغش ٍ هٌبفغ ًبضی اص سٍش دسهبًی دس ًظش 4)
. گشفتِ ضَد ٍ تَضیح دادُ ضًَذ ٍ دس ثشگِ سضبیت ثجت ضَد

ثبیذ تَجِ داضتِ ثبضیذ وِ ظشفیت ثیوبس ثشای دادى سضبیت، تغییش ًىشدُ ثبضذ ٍ ثیوبس سضبیت لجلی خَد سا پس 5)
.ًگشفتِ ثبضذ

ٍاحذ ایوٌی ثیوبس هشوض آهَصضی دسهبًی ضْیذ سحیوی


