آًذٍسًََگشافی

آًذٍسًََگشافی چیست؟
آًذٍسًََگشافی اص تلفیك  2تخص آًذٍسىَپی ٍ سًََگشافی تِ ٍجَد آهذُ است .دس ایي سٍش یه آًذٍسىَج هخصَظ تا استفادُ اص اهَاج صَتی فشواًس تاال تصاٍیشی دلیك اص لسوت ّای هختلف دستگاُ گَاسش فَلاًی ،
لفسِ سیٌِ ٍ اػضای دیگش تذى هاًٌذ پاًىشاس  ،هجشای صفشاٍی  ،وثذ  ،غذد لٌفاٍی ٍ ًیض لسوت پاییي دستگاُ گَاسش اص جولِ وَلَى ٍ سوتَم س ا ًوایص هی دّذ .دس ضوي تا تَجِ تِ ایي وِ دستگاُ آًذٍسىَپی تِ طَس واهل
ضذ ػفًَی هی ضَد ،اهىاى اًتمال ػفًَت ٍ تیواسی اص طشیك آًذٍسىَپی ٍجَد ًذاسد.

واستشدّای سٍش آًذٍسًََگشافی:





سٌگ ّای هجاسی صفشاٍی
التْاب ٍ ویست پاًىشاس
اًجام ًوًَِ تشداسی ٍ تخلیِ ویست
اسصیاتی هیضاى ًفَر تَهَس دس سشطاى ّای هشی  ،هؼذُ  ،پاًىشاس  ،سیِ ٍ همؼذ

آهادگی ّای لثل اص آًذٍسًََگشافی :
 .1الصم است ضة لثل ضام سثه تخَسیذ .
 .2تِ هذت  8ساػت لثل اص آًذٍسًََگشافی ًاضتا تاضیذ.
 .3دس تذٍ ٍسٍد سضایت ًاهِ تشای اًجام آًذٍسًََگشافی سا اهضا ًوَدُ ٍ تحَیل هٌطی هشوض ًوائیذ.
 .4توام هذاسن پضضىی سا دس سٍص آًذٍسًََگشافی ّوشاُ داضتِ تاضیذ.
 .5جَاب آصهایطات دسخَاستی پضضه سا ّوشاُ داضتِ تاضیذ.
 .6اًجام ٍ ّوشاُ داضتي هطاٍسُ للة دس تیواساى داسای هطىالت للثی ٍ سٌیي تاالی  55سال
 .7اًجام ٍ ّوشاُ داضتي هطاٍسُ سیِ دس تیواساى سیَی تا ساتمِ آسن ٍ تٌگی ًفس
 .8اًجام ٍ ّوشاُ داضتي هطاٍسُ پضضه لاًًَی جْت اخز سضایت آگاّاًِ اص تیواس ٍ ّوشاُ(دس صَست اًجام الذاهات ضشٍسی ٍ خاظ تا ًظش پضضه )
 .9دسصَست داضتي دًذاى هصٌَػی آى سا خاسج ًواییذ.
 .15حتواً یه ًفش ّوشاُ داضتِ تاضیذ.
 .11دسخَاست وتثی آًذٍسًََگشافی سا ّوشاُ داضتِ تاضیذ.
 .12ضوا تایذ هصشف ّشگًَِ داسٍ سا تِ اطالع پضضه هشتَطِ تشساًیذ ٍ اص لضٍم هصشف یا ػذم هصشف آى آگاُ ضَیذ.
 .13لطفا پضضه سا اص ّشگًَِ حساسیت داسٍیی اص جولِ داسٍّای تیَْضی آگاُ ساصیذ.
 .14هصشف داسٍّای وٌتشل لٌذ دس تیواساى دیاتتی تایذ تا ًظش پضضه تاضذ .صیشا هوىي ًیاص تِ لطغ یا ون ضذى آى تاضذ.
 .15دسصَست استفادُ اص داسٍّای سلیك وٌٌذُ خَى ٍ داسٍّای ضذ اًؼماد هاًٌذ :آسپشیي  ،پالٍیىس ٍ ،اسفاسیي حتواً پضضه سا هطلغ ساصیذ.
 .16دسصَستی وِ ّشگًَِ احتوال تاسداسی دس ضوا ٍجَد داسد یا تاسداس ّستیذ ،پضضه خَد سا دس جشیاى تگزاسیذ.
دسصَستی وِ لشاس است تشای ضوا آًذٍسًََگشافی سوتال اًجام ضَد آهادگی ّای دیگشی ػالٍُ تش هَاسد فَق الصم است وِ ضاهل :
ضة لثل ضام سثه هیل ًواییذ ٍ اص  8ساػت لثل اص آًذٍسًََگشافی ًاضتا تاضیذ.
تؼذاد  2ػذد ضیاف تیضاوَدیل دس ساػت  8ضة ٍ  2ػذد ًیض دس ساػت  5صثح ،داخل همؼذاستؼوال ًواییذ.

هشالثت ّای تؼذ اص آًذٍسًََگشافی:
 .1ضوا دس لسوت سیىاٍسی تخص آًذٍسىَپی تِ هذت  2-3ساػت تحت هشالثت خَاّیذ تَد تا پضضه تیَْضی ضوا سا اص ًظش َّضیاسی واهل تشسسی ًوایذ.
 .2ضوا هی تَاًیذ تؼذ اص َّضیاسی واهل تا ّواٌّگی پشستاس اتتذا هایؼات ٍ سپس سطین ًشم ٍ سثه هاًٌذ سَج ضشٍع ًواییذ.
ً .3اساحتی هؼوَل پس اص ایي آصهایص داضتي احساس ًفخ تِ ػلت ٍاسد وشدى َّا تِ ٍسیلِ دستگاُ هی تاضذ وِ تا سفتي تِ سشٍیس تْذاضتی سشیؼاً تشطشف خَاّذ ضذ.
 .4تؼذ اص سفتي آثاس تیَْضی تِ طَس واهل  ،تا اجاصُ پضضه ٍ تِ ووه ّوشاُ هیتَاًیذ تِ هٌضل تشٍیذ ٍ صًذگی سٍصهشُ خَد سا طثك سٍال ساتك اداهِ دّیذ.
 .5تا  24ساػت تؼذ اص آًذٍسىَپی اص اًجام ساًٌذگی اجتٌاب ًواییذ.
 .6تؼذ اص اًجام آًذٍسىَپی اگش دچاس هطىلی ًظیش خًَشیضی  ،دسد تیص اص حذ ضىن  ،تَْع ٍ استفشاؽ ٍ یا تة ٍ لشص ضُذیذ ،
ّشچِ سشیؼتش تا پضضه هشتَطِ یا تخص آًذٍسىَپی تِ ضواسُ  84952317تواس تگیشیذ ٍ یا تِ اٍسطاًس تیواسستاى ضشیؼتی هشاجؼِ ًواییذ.

با آرزوی تندرستی ربای شما زعزیان
تهیه و میظنت  :کارشناسان رپستاری خانم منصوریان – خانم آاقیی
زری نظر :آاقی دکتر امیر انوشیروانی

واحد آموزش سالمت دفتر رپستاری بیمارستان شریعتی

