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کنترل عالئم حیاتی و ثبت آن

1

ٍسایل هَرد ًياس را آهادُ هيكٌذ.

2

كٌتزل ًثط:

3
4

رٍش كار را تزاي هذدجَ تَظيح هيدّذ.
هذدجَ را در ٍظؼيت راحت قزار هيدّذ در حاليكِ هچ تاس ٍ ساػذ در ػزض قفسِي
سيٌِ یا در كٌار ٍي تاشذ.
اًتْاي دٍ اًگشت سَم ٍ چْارم را رٍي خط پایِ شست هچ هذدجَ قزار هيدّذ.

5

هحل شزیاى رادیال را طَري فشار هيدّذ كِ ًثط هحَ شذُ سپس تِطَر تذریجي
فشار را كن كزدُ تا هجذداً ًثط حس گزدد.
تِ فزض هٌظن تَدى ًثط آىرا در  33ثاًيِ شوزدُ ٍ در  2ظزب هيكٌذ.

7

یافتِّا را در تزگِي ػالئن حياتي ثثت هيكٌذ.

8

تزرسي تٌفس:

6

9
13
11
12
13
14

تَجِ دارد كِ ًثایذ رٍش كار را تزاي هذدجَ تَظيح دّذ.
تؼذ اس تزرسي ًثط ،اًگشتاى خَد را در هحل تٌفس ًگِ داشتِ تِ تاال ٍ پایيي رفتي
قفسِي سيٌِ تا ّز ًفس ،تَجِ هيكٌذ.
تؼذ اس هشاّذُ یك دم ٍ یك تاسدم ،شوارش را شزٍع هيكٌذ تِ فزض هٌظن تَدى
تٌفس ،آىرا در  33ثاًيِ شوزدُ ٍ در  2ظزب هيكٌذ.
یافتِّا را در تزگِي ػالئن حياتي ثثت هيكٌذ.

اًذاسُگيزي فشارخَى:
رٍش كار را تزاي هذدجَ تَظيح هيدّذ.
تِ هذدجَ كوك هيكٌذ كِ در ٍظؼيت راحت ،قزار گزفتِ در حاليكِ تاسٍ ّن سطح
قلة تَدُ ،كف دست رٍ تِ تاال تاشذ.
آستيي هذدجَ را تِطَر كاهل تاال هيسًذ.

15

تاسٍتٌذ را طَري رٍي تاسٍ هيتٌذد كِ هزكش كاف رٍي شزیاى تزاكيال تاشذ.

16

خط پایيي كاف تایذ در تشرگساالى دٍ ساًتيهتز تاالتز اس چيي آرًج تاشذ.

17

گَشي را در گَش گذاشتِ ًثط تزایكال را تا اًگشتاى ،لوس هيكٌذ .دیافزاگن گَشي را
رٍي آى هيگذارد.
دریچِي َّا را تا پيچاًذى در جْت ػقزتِّاي ساػت هحكن هيكٌذ.

19

در حذي كاف را پز اس َّا هيكٌذ كِ هاًَهتز  33هيليهتز جيَُ ،تاالتز اس حذ هحَ شذى
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ًثط قزار گيزد.
23

تِ آراهي دریچِ را تاس هيًوایذ تِ ًحَيكِ در ّز ثاًيِ 2 ،تا  3هيليوتز فشار پایيي تيایذ.

21

تا شٌيذى اٍليي صذاي ٍاظح كَرتكَف ،هاًَهتز را هيخَاًذ.

22

در ظوي خزٍج َّا تِ ظؼيف شذى ٍ هحَ شذى صذا تَجِ هيكٌذ.

23

كاف را كاهالً تخليِ كزدُ آى را اس تاسٍ تاس هيًوایذ.

24

فشارخَى را تِ صَرت صحيح در تزگِي هخصَص ،ثثت هيًوایذ.

25

گزفتي درجِ حزارت اس طزیق دّاى:

26

رٍش كار را تزاي هذدجَ تَظيح هيدّذ.
تزهَهتز را هيشَیذ.

27

تزهَهتز را خَب تكاى دادُ؛ طَريكِ سطح جيَُ سیز  33درجِ قزار تگيزد.

28

آى را سیز ستاى هذدجَ تِطَر صحيح قزار هيدّذ.

29

سهاى را تِ هذت  3دقيقِ ًگِ هيدارد.

33

تزهَهتز را خارج كزدُ ٍ تِطَر صحيح درجِ حزارت هذدجَ را هيخَاًذ.

31

درجِ حزارت را در تزگِي هخصَص ،ثثت هيكٌذ.

32

ٍسایل را جوغآٍري كزدُ ٍ در جاي خَد قزار هيدّذ.

انم و امضاء ارزیاب:

