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دستورالعمل تشكيل تيم تنفسي در بيمارستان
به منظور اطمينان از پايداري و كيفيت ارائة خدمات تشخيصي ،درماني ،و پرستاري به بيماران حاد تنفسي و مديريت
يكپارچه آن در تمامي بخش ها و واحدهاي بيمارستان و ممانعت از تشديد عﻼئم و وخامت سطح سﻼمتي بيماران ،تشكيل
تيم تنفسي با وظايف و شرايط ابﻼغ مي گردد:
ماده  (١تعاريف و اصطﻼحات
أ .وزارت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ب .كلينيك :كلينيك حاد تنفسي بيمارستان
ج .دانشگاه :دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني
د .بيمارستان :هر نوع بيمارستان و مركز درماني
ه .كاركنان درماني بيمارستان :شامل پزشكان ،پرستاران ،كارشناسان ،تكنسين هاي بيهوشي ،هوشبري و فوريت هاي
پزشكي ،اينترنها و رزيدنتها شاغل در بيمارستان
ماده  (٢وظايف تيم
 .١تنظيم و آماده سازي دستگاههاي كمك تنفسي غيرتهاجمي از جمله  ،CPAP ،BIPAPنبوﻻيزر ،ونتيﻼتور،
ماسك ونچوري ) High Flow Nasal ،Reservoir Bag ،(Ventureو ساير دستگاههاي مربوطه با
توجه به يافته هاي پالس اكسيمتر و  ABGبيماران
 .٢نظارت ،پايش ،نگهداري و كاليبراسيون دوره اي )منظم( و موردي و كسب اطمينان از صحت عملكرد دستگاهها
و تجهيزات كمك تنفسي و انواع ماسكها ،بخصوص ماسك  Reservoir Bagدر حال استفاده در بخشهاي
بستري بيماران حاد تنفسي در بيمارستان
 .٣تنظيم دستگاههاي ونتيﻼتور قابل حمل )پورتابل( جهت انجام  CTو  MRIبيماران اينتوبه
 .۴نظارت بر حسن اجراي ضوابط ،استانداردها و كاركرد بخشهاي بستري بيماران حاد تنفسي در بيمارستان و
كلينيك و ارائه گزارش كتبي به مسئولين ذيربط
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 .۵انتخاب دستگاه كمك تنفسي براي بيماران نيازمند به تثبيت وضعيت تنفسي و مراقبت بر عملكرد صحيح آن
 .۶ارائه آموزشهاي تئوري و عملي به كاركنان درماني بيمارستان در خصوص كار با نبوﻻيزر ،ونتيﻼتورBIPAP ،
و  CPAPو ساير دستگاههاي كمك تنفسي و نحوه اكسيژن رساني صحيح به بيماران ،به ويژه آشنايي با حداقل
جريان اكسيژن به بيمار از طريق ماسك و آماده سازي دستگاههاي مذكور در بخش هاي بستري بيماران حاد
تنفسي و كلينيك در بيمارستان
 .٧ارائه آموزش علمي و مهارتي به كاركنان درماني بيمارستان براي درك و استفاده از يافته هاي پالس اكسيمتر و
 ABGتوسط متخصص بيهوشي
 .٨همكاري در آموزش مراقبت هاي تنفسي و فيزيوتراپي ريه از بيماران غيراينتوبه و اينتوبه و تراكئوستومي
 .٩نظارت بر ايمني بيمار در پيشگيري از  VAPبيماران اينتوبه با رعايت استريليزاسيون و استفاده مناسب از تجهيزات
 .١٠ارائه مشاوره و پيشنهاد اقدامات درماني و مراقبتي براي بيماران بستري در  ICUو ساير بخشها جهت خارج كردن
زودتر لوله تنفسي از بيمار ،تحت نظر پزشك معالج و نظارت بر شرايط بعد از خروج از اينتوباسيون و ICU
 .١١آموزش صحيح استفاده ازكپسول اكسيژن و دستگاه  BIPAPخانگي و آموزش رژيم غذايي صحيح به بيماران
ترخيص شده با دستگاه و تشكيل پرونده جهت اين بيماران با ثبت تنظيمات دستگاه و ) VBGدر صورت امكان(
و پالس اكسيمتر
 .١٢استفاده از فيلترهاي مناسب در بيماران با خطر انتقال آئروسل و قطره اي
 .١٣نظارت بر انتقال بين بخشي و بين بيمارستاني بيمار بدحال با رعايت اصول مرتبط با حفظ تنفس پايدار
 .١۴توزيع مناسب بيماران در بخش ها)مديريت تخت بيماران تنفسي( ،با مديريت مستقيم سرپرست تيم تنفسي و
همكاري كامل سوپروايزر ،مترون و مدير بيمارستان و همراهي يكي از متخصصين ريه ،فلوشيپ مراقبت ويژه،
بيهوشي و يا داخلي،در هر شيفت  ،ضمن بازديد مستقيم از بخش ها و اطﻼعات گزارش شده سرپرستاران مربوطه
نسبت به توزيع مناسب بيماران بر اساس شدت بيماري )ريسك باﻻ و يا متوسط( اقدام نمايند.
ماده  (٣اعضاي تيم -اعضاي تيم تنفسي بايد در داخل بيمارستان ،به صورت شبانه روزي در دسترس باشند و عبارتند
از:
 .١سرپرست تيم ،پرستار شاغل در همان بيمارستان ،با حداقل  ٣سال سابقه كار در بخش مراقبتهاي ويژه ،ترجيح ًا
ارشد ويژه پرستاري و يا داراي گواهينامه صﻼحيت حرفه اي در بخش مراقبتهاي ويژه
 ۵ .٢تا  ١٠پرستار ،برحسب تعداد بخش و تعداد تخت بستري در بيمارستان
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 .٣كارشناس تجهيزات پزشكي ،داراي گواهينامه حرفه اي در بخش مراقبت ويژه
 .۴تكنسين بيهوشي يا هوشبري داراي گواهينامه حرفه اي در بخش مراقبت ويژه و با  ٣سال سابقه در بخش مراقبتهاي
ويژه
 .۵فيزيوتراپيست ،در صورت امكان
تبصره  :١سرپرست تيم مي تواند از ميان دانشجويان گروه علوم پزشكي باليني ،شامل دانشجوي پزشكي ،پرستاري،
مامايي ،هوشبري ،اتاق عمل ،فوريتهاي پزشكي ،و ساير دانشجويان براساس موافقت شوراي آموزش دانشگاه ،در قالب
كار دانشجويي و گذراندن دوره هاي حرفه اي كوتاه مدت منجر به گواهينامه ،بصورت شاغل موظف يا غيرموظف ،نيروي
مورد نياز را جذب و تأمين نمايد.
تبصره  :٢در شيفت صبح ،مترون بيمارستان و در شيفت هاي عصر و شب ،يكي از دو سوپروايزر بيمارستان ،براساس
برنامه تنظيم شده از سوي دفتر پرستاري ،مكلف به پايش فعاليت تيم تنفسي و هماهنگي براي تأمين امكانات مورد نياز تيم
مي باشد.
ماده  (۴مقررات و فرآيند اجرايي تيم
 .١مركز سرپرستي اين تيم در دفتر پرستاري بيمارستان مستقر مي باشد.
 .٢اعضاي تيم تنفسي بايستي وابسته به يك بخش ويژه معين ) (PICU, NICU, ICU, CCUو دوره ديده
بيمارستان باشد تا از پشتيباني ﻻزم برخوردار باشد.
 .٣سوپروايزر تيم ،بعد از دريافت برنامه كليه بخشها از مسئولين آن بخشها ،برنامه كاركنان آموزش ديده BIPAP
و  CPAPكلينيك را استخراج و در نهايت برنامه آنكالي را تهيه و تحويل دفتر پرستاري مي نمايد.
 .۴تصويري از برنامه و تمامي ضوابط ،مقررات و استانداردهاي استفاده و نگهداري از دستگاهها در مكان مناسبي
براي مشاهده ،دسترسي و بهره برداري كليه كاركنان كلينيك قرار مي گيرد.
 .۵كارشناس تجهيزات پزشكي تيم تنفسي يا كارشناس هوشبري با سركشي دوره اي )منظم( و موردي به تمام
دستگاه هاي  ،CPAP ،BIPAPونتيﻼتورها و ساير دستگاههاي مورد نظر و بررسي شرايط بيماران ،ضمن
كاليبراسيون دستگاهها )در صورت ضرورت( ،دستورات ﻻزم را به تيم پرستاري و مراقبت بيماران در سرتاسر
بيمارستان اعﻼم مي كند.
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 .۶مسئول كنترل عفونت بيمارستان ،ضمن بازرسي ،پايش و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات ايمني بيمار،
كيفيت خدمات و كنترل عفونت در سرتاسر بيمارستان ،برابر زمان بندي مشخص ،بطور منظم بر فرآيند ارائه
خدمات و انجام مراقبت ها در تمام بخشهاي بيمارستان و علي الخصوص در كلينيك نظارت مي نمايد و گزارش
بازديد خود را در اختيار سوپروايزر بيمارستان قرار مي دهد.
 .٧كلية سرپرستاران و مسئولين بخشهاي بيمارستان مكلف به همكاري و معرفي بيماران با كاهش سطح اشباع خوني
به تيم تنفسي مي باشند.
 .٨در صورت حضور فيزيوتراپيست در تيم تنفسي ،وي مي تواند ضمن آموزش كاركنان پرستاري و اعضاي تيم
تنفسي ،فرآيند خدمات فيزيوتراپي تنفسي را مديريت و نظارت كند.
ماده  (۵نظارت
 .١نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل و پاسخگويي در برابر آن بر عهده رييس بيمارستان مي باشد.
 .٢معاونت درمان دانشگاه در ارزيابي و اعتباربخشي بيمارستان ،مي بايست عملكرد بيمارستان در برابر اجراي اين
دستورالعمل را در اولويت اعتباربخشي قرار دهد.
 .٣اجراي اين دستورالعمل براي يك دوره شش ماهه آزمايشي براي كليه دانشگاه ها و بيمارستانها الزامي است.
 .۴مركز مديريت بيمارستان و تعالي خدمات باليني وزارت مكلف است پس از طي دورة آزمايشي ،با بررسي و رفع
موانع ،اشكاﻻت و ابهامات دستورالعمل ،در صورت لزوم ،نسبت به تهيه پيشنهادات اصﻼحي اقدام نموده ،مراتب
را براي بررسي ،تأييد و ابﻼغ به معاونت درمان وزارت ارسال نمايد.
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