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 امام خمیني )ره( يمجتمع بیمارستان CPRکمیته           

 

 

 ریوی در سطح مجتمع -قلبي احیاء عملیات بر نظارت گزارش و فرم کردن پر نحوه دستورالعمل 

 

 ی مجتمعهاو سرپرستاران محترم بخش انسوپروایزر مترون، ران محترماهمک

 با سالم و احترام

مصوبه هیئت رئیسه مجتمع ضمن ارسال دستورالعمل بر اساس و   37271/133/م/د/ 29 که مستحضرید پیرو نامه شماره همانگونه 

 نظارت بر و دو فرم شماره یک و دو )فایل های پیوست( نیز به منظور گزارش در سطح مجتمع ریوی -قلبي حیاءا انجام عملیات

 )این فرم ها در واحد چاپ و تکثیر اوراق بیمارستان موجود مي باشد(ریوی ارسال گردید. -قلبي احیاء عملیات

)رزیدنت ارشد و یا استاد مربوطه( در دو برگ پر شود. نسخه فرم شماره یک باید توسط پزشک مسئول بیمار و یا رهبر تیم احیاء 

اصلي در پرونده بیمار قرار داده شده و نسخه دوم )برگ کاربني( باید به دفاتر پرستاری مربوطه ارسال شده و در یک زونکن مجزا 

 .و مخصوص این کار در این دفاتر ثبت و بایگاني شود

باید یک  انجام احیاء برای هر بار شوددچار ایست قلبي  دیگر چند بار دقیقه 33بیش از با فواصل  اگر بیماری الزم به ذکر است

بر  زمان های الزم ،گردد و نیازی به ادامه احیاء ندارندفرم مجزا در دو برگ پر شود. اما در خصوص بیماراني که نبض آنها بر مي

، زنده از بیمارستان مرخص گردد اولیه ایر بخشها و یا همان بخشاساس فرم ثبت شده و اگر بیماری بعد از احیاء و جابجایي به س

شب مسئول شیفت موظف است موضوع را به دفتر پرستاری اطالع داده تا این  و عصر های شیفت در شیفت صبح سرپرستار و در

نیز  و کمیته احیاء مجتمع بهبود کیفیت ،مورد ضمن ثبت به عنوان ترخیص زنده بیمار از بیمارستان به اطالع واحد روابط عمومي

 ده شود.یرسان

باید توسط سوپروایزر حاضر در عملیات احیاء و یا در صورت نبود سوپروایزر به هر علتي توسط سرپرستار در  9فرم شماره 

حضور افراد شرکت کننده در  دقیق شیفت صبح و مسئولین شیفت ها در شیفت های عصر و شب حداقل تنها از نظر ثبت زمان

گزارش شده و بالفاصله با اطالع رساني به سوپروایزر کشیک نسبت به کامل کردن کلیه قسمتهای فرم و  تکمیلاحیاء تیم 

 .گرددمشکالت احتمالي موجود در حین عملیات احیاء اقدام 

 برگي پرشدن ندارد. 9داری مي شود و نیازی به قرار دادن در پرونده بیمار و یا نگه مجتمع پرستاری دفتردر  تنها این فرم نیز 

دانشگاه علوم 

 پزشكي و خدمات 

درماني ، بهداشتي

 تهران

 



سوپروایزران محترم  ،و ارتقاء کیفت احیاء در سطح مجتمع موجود تأکید مي گردد در تمامي موارد احیاء و برای پیگیری مشکالت

بر بالین بیمار حضور در اسرع وقت   22در هنگام اعالم کد سعي نمایند  ،علیرغم مشکالت اجرایي حضور در تمامي موارد احیاء

 .یابند

برای تجزیه و تحلیل و پیگیری مشکالت آموزشي و  ایان هر ماه فرم کاربني شماره یک و فرم اصلي نظارت بر عملیات احیاءدر پ

 آموزشي تحویل گردد.     سوپروایزرباید به  اجرایي عملیات احیاء


