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  راهنمای بالينی پرستاری مبتنی بر شواهد
  

 بحران در یپرستار

    آمادگی برای بحران 

Problem Definition ان مشكليب

  .بحران یبرا یزيبرنامه ر و یريشگيپرستاران در پ یعدم آمادگ

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  : پرستار بايد قادر باشد

  .  ديبحران درجامعه مشارآت نما یبرا یريشگيپ/ یآمادگ یبرنامه هات جهن يتمر و یزيدر برنامه ر -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  .دييجامعه مشارآت نما) یزيبرنامه ر( مقابله با بحران یه  برنامه هايدر ته -١

  .دييجامعه مشارآت نما ) Risk assessment(خطر  یبررس یدر برنامه ها -٢

  :د يياز بحران را آغازنما یريشگيپ یها یبررس -٣

  ا حذف خطري یريپيشگ -

  پرخطر یها تيجمع يیجابجا -

  )یعموم یاطالع رسان( یعموم یاقدامات جهت آگاه -

  عيهشدار سر یستم هايس یبرقرار -

  . ديبحران را انجام ده یو آار گروه یعمل های نيتمر -۴

  . د يياهمه پرستاران رامشخص نم یبرا ینيوتمر یآموزش یازهاين -۵

  .د ييه نمايژ ته اياقدام و تر ص،يتشخ یبحران برا یپرستار در مورد یگاه اطالعاتيپا -۶

  .د يينما یابيدر بحران را ارزش یستارپر یپاسخ ها یبرنامه ها -٧

 

        پاسخ به بحران

Problem Definition ان مشكليب

  پاسخ به بحران یپرستاران برا یعدم آگاه

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

   : پرستار بايد قادر باشد

  .  ديبحران  در زمان وقوع مشارآت نمادر اجرا و نظارت برنامه پاسخ به 

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  :د يينامه پاسخ به بحران را فعال نمابر -١

   .و شروع پاسخ يیشناسا -



٥٩٠ 
 

  .ت برنامه آنترل واقعهيريمد -

  . مشخص باشد  یستم فرماندهيس -

  . ارتباطات برقرار باشد  -

  . ت شود يدااز در صحنه هيزان صدمه و نيم یبررس -

  .ء آسيب ديدگانايات جستجو و نجات و احيانجام عمل -

  .و چادرها يیمارستان صحرايب یبرقرار -

  .مارانياژ و انتقال بيتر -

  . دين ببريرا از ب ینه ايات موجود زمخطر -٢

  . ديياکز بهداشتی درمانی را فعال نمابحران مر یته هايآم -٣

  . دييص نماافت آمك ها را مشخيدر یبرااز ين -۴

  . دييرا ادغام نما یو مل یمنابع محل -۵

  . ديرا انجام ده یدمات مراقبت پرستاراژ و خيتر -۶

  . دييمشخص نما را دهيب ديآس یتهايجامعه در جمع یسالمت یازهاين -٧

  . ديآنفراهم  را یمن وغذا و آب آافيا یچادرها -٨

  . ديآن ودفع زباله توجه یبهداشت یازهاينبه  -٩

  .ديدهانجام  را هايمارينظارت و مراقبت وقوع ب -١٠

  .ديانجام ده را نيآنترل در مورد ناقل -١١

  .  ديينما یابيرا ارز یاضاف یل پرستارازبه پرسنين -١٢

  

        اقدامات پس از بحران

Problem Definition ان مشكليب

  .بعد از بحران یتوانبخش و یبهبود یپرستاران برا یعدم آگاه

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

  :  پرستار بايد قادر باشد

  .دبعد از وقوع بحران ادامه دهخود را  یو توانبخش ی، بهبودیخدمات مراقبت -

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

  . ديرا ادامه ده یوپرستار یپزشك یتهاارائه مراقب -١

  . ديها را ادامه ده یماريوقوع ب) مراقبت(نظارت  -٢

  . ديآنآنترل  را ر آب و غذايذخا یسالمت -٣

  .ديدهانجام  را اقدامات خروج از صحنه واقعه -۴

  .ديآنحفظ  را جامعه یهداشتب یر ساختهايز -۵
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  .ديرا انجام دهمناسب  یالت مراقبتيافت تسهيدر یماران براياژمجدد و انتقال بيتر -۶

  .ديآن یمجددا سازمانده را اعضاء خانواده -٧

  .ديآنآنترل  را بازماندگان یبرا مدت  یطوالن یكيزيج سالمت فينتا -٨

  .ديآن یبررس را بازماندگان یت سالمت ذهنيوضع -٩

  .ديآن فراهم پرسش و پاسخ  مشاوره وجلسات ، پرسنل یبرا -١٠

  .ديآن تأمين پرسنل  یم زمان استراحت برايبا تنظ یپرسنل آاف -١١

  . ديينما یابيارزشرا بحران  یاقدامات پرستار -١٢

  .دييبحران را اصالح نما یه آمادگيولا یبرنامه ها -١٣

  

        اقدامات در سطح ملی

Problem Definition ان مشكليب

  در بحران  یپرستار یبرا یمل یآمبود استانداردها

   Expected Outcomes  مورد انتظار یندهايبرآ

ا به موقع و موثر خدمات يوقع بروز بالآه قادرباشند در م یت پرستارانيترب یالزم برا  یها یستگين شاييتع -

  .نديرا ارائه نما

Nursing Recommendations                                   یپرستار  یه هايتوص

   :یتفكر انتقاد )الف

ها در مواقع بحران  یت بنديها واولويريم گيت از تصميحما یبرا یمل -  یك چهارچوب مصوب اخالقياز  -١

  .ديياستفاده نما

هنگام وقع در موثر و به م یفرد یو ارائه مراقبتها یدر بررس ینيو قضاوت بال یريم گيتصم یازمهارتها -٢

  .ديياستفاده نما بحران

 بعد از وقوع موثر و به موقع یفرد یو ارائه مراقبتها یدر بررس ینيو قضاوت بال یريم گيتصم یازمهارتها -٣

  .دييبحران استفاده نما

و  خاص مثل آودآان، افراد مسن، زنان باردار یافراد، خانواده ها، گروهها یرا برا یپرستار یمراقبتها -۴

  .د ييان نمايز بحران بن وقوع و بعد ايدر مراحل قبل، ح جامعه

  .د ييان نماياژ در مواقع بحران را بياصول قابل قبول تر -۵

  موقعيت یبررس )ب

  : یعموم 

م پاسخ به يت یرش آمده با همكايپ یتهايان را در موقعيم پاسخ و قربانيخود، ت یت براين امنيموضوع حفظ و تام -١

  .ديينما یبحران بررس

  .  ديينما يیرا شناسا) با عالئم مشابهاز افراد  یاديمانند تعداد ز(وقوع گسترده مشكالت  یشاخص ها -٢
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  .دييان نمايرا ب یو انفجار یته اهس ك، اشعه،يولوژي، بيیايميتماس با مواد ش یعموم یعالئم و نشانه ها -٣

داشته  را یو انفجار یك، اشعه، هسته ايولوژي، بيیايميبه اطالعات به روز درباره عوامل ش یدسترس يیتوانا -۴

  .د يباش

را  یمنينقص ا یداراخاص افراد آه در معرض خطر هستند مانند آودآان، افراد مسن و افراد  یگروهها -۵

  . ديينما يیشناسا

       : یصاختصا 

و  یك، اشعه، هسته ايولوژي، بيیايمياحتمال تماس با عوامل ش یبررس یبرا مددجو را یخچه سالمتيتار -١

  .ديآسب آن یانفجار

  :دير را انجام دهيا سن شامل موارد زمتناسب ب یسالمت یبررس -٢

  .و تنفس يیراه هوا یبررس -

   .شوك و آنترل عالئم یاتيشامل عالئم ح یعروق یقلب یبررس -

   .و راش یژه زخم، سوختگيپوست به و یبررس -

  .درد یبررس -

  .صدمه از سر تا پا وجود یبررس -

  .نمونه مدفوع یدستگاه گوارش از جمله جمع آور یبررس -

  .یاسكلت یعضالن یبررس، یستم عصبيه سيپا یبررس -

  .یو روح ی، عاطفیت ذهنيوضع یبررس -

  . ديينما یجامعه به وقوع بحران بررس ه وافراد، خانواد یفور یپاسخ ها -٣

  .ديينما یرا بررس افراد، خانواده و جامعه به وقوع بحران یطوالن یپاسخ ها -۴

 يیپرستاران را شناسا ا رواني و پرسش و پاسخ، مشاورها یم هايمانند ت یرات روانيتاث یمنابع موجود برا -۵

  .ديينما

  .ديينما یرا شناسائ ین بهداشتيو مراقب بر بازماندگان یرات روانيتاث -۶

   :یكيتكن یمهارتها 

را ح اجيبه نحو صحرا  یديو ور ی، عضالنیر جلدي، زیق دهانيو و مسكن ها از طريزعوامل وازواآتيتجو -١

  . ديينما

  .دييز نمايح تجويمرغان را به نحو صحواآسن ها مثل آبله  -٢

  .ديداشته باش یز شده آگاهيتجو یروهادا یبدر موقع بروز عوارض جان یدر مورد اقدامات پرستار -٣

  :د شامليه را انجام دهيپا یاقدامات درمان -۴

   .هياول یآمك ها یمهارتها -

   .ونيالسيژن و ونتيز اآسيتجو یك هايتكن -

  .و معده یادرار اژمثل سوند یتتر گذاراآ -

  .ك الواژيتكن -
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  .مراقبت از زخم -

و در  یرا بررس یو انفجار یك، اشعه، هسته ايولوژي، بيیايميوامل شع یون مناسب برايزوالسياز به اين -۵

از به آن را يماران نين آه همه بينان از ايبا اطم را در دسترس یصورت لزوم شروع آرده، اقدامات ضد عفون

  .دي، انجام دهندينما یمدرك 

  .ديدر سطوح مختلف را داشته باش یشخصت يدانش و مهارت حفاظت و امن -۶

ن و تعادل وياسدريت صدمه و عوامل در معرض خطر و حفظ هيرا با توجه به ماه یه درمانيتغذ/ ع يما -٧

  . دي، انجام دهعاتيما

  ).ارائه مراقبت و آنترل در طول انتقال(د ييقال آماده نماانت یو در  صورت لزوم برا ین را بررسيمصدوم -٨

داشته  ینترل و اقدامات درمان، آیحرآتي، بیق آتل گذاريطرماران در طول انتقال را از يت بيحفظ امن يیتوانا -٩

  .ديباش

  .دييبحران استفاده نما یطالعات در طت ايريمد یك هايو تكن یل ارتباطياز وسا -١٠

  :ارتباطات 

  .ديت پاسخ به بحران را بشناسيريستم مديو س یسلسله مراتب فرمانده -١

  .ديت بحران بشناسيريستم مديرا  در سنقش خود  -٢

  .ديبرنامه پاسخ به بحران در منطقه خود در سطح جامعه و منطقه را بشناس -٣

  .دييبحران بحث نما یدر ط یدر مورد حراست و رازدار -۴

  .دييه نمايهوقوع و بعد از بحران گزارش ت یج در طيو نتا یپرستار یتهايها، اقدامات، فعال یاز بررس -۵

  . ديافت اطالعات را بشناسين جهت دريرياد، رسانه ها و ساارجاع درخواست افر یمنابع مناسب برا -۶

  .دييف نمايبحران را توص یده در طيب ديآس یاصول ارتباط با افراد و گروهها -٧

  . ديان، خانواده ها و بازماندگان را بشناسيواآنش به ترس، هراس و استرس در قربان -٨

  .دييف نمايتوص گران رايخود و د یمناسب برا یسازگار یهاياستراتژ -٩
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