
  
 

کلیه بخشهای بالینی بیماران پر خطر لیست   
 HRP-QI-102 کذ سنذ:

 

 بهبود کیفیت

 
و خدهات یدانشگاه علوم پسشک  

قن یدرهان یبهداشت  
 ، پسوهشیهرکس آهوزشی

درهانی ایسدیو   
 

 

 

 

 بخش پست پارتوم
 

 بیماران پرخطر ردیف بیماران پرخطر ردیف

 تزٍهجَس ٍریذّبی ػوقی 7 تحت درهبى ثب اًغَلیي یدیبثتهبدر ثبردار  1

 فؼبلصزع  ثیوبراى ثب عبثقِ تشٌج ٍ 8 غیپغی یب اکالهپپزُ اکاله 2

یب اختالل رٍاًی  هبدر ثب هشکالت اختالل َّشیبری ٍ 9 یب خًَزیشی ثؼذ اس عقط( PPH)شذیذ  خًَزیشی 3

 ػبطفی حبد ٍ

 تحت درهبى ثب هیشٍپزٍعتَل ثیوبر 11 تبکیکبردی هبدر تت ٍ 4

)ثیوبری  حبد ثیوبر ثب هشکالت طجی یب سهیٌِ ای 11 تبکیکبردی ًَساد تت ٍ 5

 ثبال(قلجی یب کالط 

 آًوی حبد یب هشهي 12 سردی ًَساد 6

 

 

 

 

 تحت نظر

 ثیوبراى پزخطز ردیف ثیوبراى پزخطز ردیف

 تزٍهب 16 پزُ اکالهپغی ٍ اکالهپغی 1

 تت ٍ ػفًَت ّبی ثبرداری 17 دیبثت اًغَلیٌی 2

 ثیوبری ّبی قلجی کالط ثبال 18 خًَزیشی عِ هبِّ اٍل، دٍم ٍ عَم ثبرداری 3
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 پبرگی  رحن 19 اس عقط یب سایوبى سٍدرطخًَزیشی پظ  4

 ٍارًٍگی رحن 21 تبکیکبردی ٍ ثزادیکبردی جٌیي 5

 تشٌج ٍ اختالل َّشیبری 21 افت قلت جٌیي 6

 درد فؼبل در ثیوبراى عشاریي تکزاری 22 تزٍهجَس ٍریذی ٍ آهجَلی ریِ 7

 پبرگی کیغِ آة سٍدرط 23 دکَلوبى 8

 سایوبىدرد سٍدرط  24 جفت عزراّی 9

 دردّبی شذیذ شکوی هجْن 25 جفت آکزتب، ایٌکزتب، پزکزتب 11

 حبهگی خبرج رحوی ثب درد، تت، یب ػالئن شَک 26 دٍقلَیی  ٍ چٌذقلَیی ّب 11

 پزٍالپظ ثٌذ ًبف 27 ثیوبراى تحت درهبى عزم  عَلفبت 12

اکغی ثیوبراى تحت درهبى هیشٍپزٍعتَل یب  28 ثیوبراى تحت درهبى هتَتزٍکغبت 13

 تَعیي ثب درد ٍ خًَزیشی

 هتَعط یب شذیذ IUGR 29 ثیوبراى ّبیپزاهشیظ شذیذ 14

 پزٍتئیٌَری هتَعط یب شذیذ 31 ثیوبراى عبیکَس حبد 15

 

 

 

 درمانگاه

 

 

 ثیوبراى پزخطز ردیف ثیوبراى پزخطز ردیف

 پزُ اکالهپغی ٍ اکالهپغی 1
 تزٍهب 15

 دیبثت اًغَلیٌی 2
 ثبرداری ٍ پظ اس ثبرداریتت ٍ ػفًَت ّبی  16

 خًَزیشی عِ هبُ اٍل، دٍم ٍ عَم ثبرداری 3
 ثیوبری ّبی قلجی کالط ثبال 17
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4 
 رطسایوبى سٍدخًَزیشی پظ اس عقط یب 

18 
 تشٌج ٍ اختالل َّشیبری

 تبکیکبردی ٍ ثزادیکبردی جٌیي 5
 درد فؼبل در ثیوبراى عشاریي تکزاری 19

 افت قلت جٌیي 6
 رطسٍد پبرگی کیغِ آة 21

 تزٍهجَس ٍریذی ٍ آهجَلی ریِ 7
 رط سایوبىدرد سٍد 21

 دکَلوبى 8
 دردّبی شذیذ شکوی هجْن 22

9 
 جفت عز راّی

حبهلگی خبرج اس رحوی ثب درد، تت، یب ػالئن  23

 شَک

11 

 جفت آکزتب، ایٌکزتب، پزکزتب

ثیوبراى تحت درهبى هیشٍپزٍعتَل یب اکغی  24

 تَعیي 

 ثب درد ٍ خًَزیشی

 دٍقلَیی ٍ چٌذ قلَیی ّب 11
25 

IUGR هتَعط یب شذیذ 

 ثیوبراى ّبیپزاهشیظ شذیذ 12
 پزٍتئیٌَری هتَعط یب شذیذ 26

 ثیوبراى عبیکَس حبد 13
27 

AUB  شذیذ 

 Post date ثبرداری 14
 یب ّز ػول جزاحی ثخیِ ػفًَی عشاریي 28

 

 اتاق عمل

 

 

 ثیوبراى پزخطز ردیف ثیوبراى پزخطز ردیف

 ...ٍ ایٌکزتب اکزتب، دکلوبى، جفت 12 فؼبل ّبی کٌتزکشي ٍ قجلی عشاریي ثب هبدراى 1

 تزٍهب 13 اکالهپغی ٍ پزاکالهپغی 2

 ٍ چٌذقلَیی ّب ّب دٍقلَیی 14 ثٌذًبف پزٍالپظ 3

 قلجی ّبی ثیوبری 15 اًغَلیي ثب درهبى تحت دیبثت 4
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 رحن ٍارًٍگی 16 عَم ٍ دٍم اٍل، هبِّ عِ در ّب خًَزیشی 5

 َّشیبری اختالل ٍ تشٌج 17 سایوبى اس پظ ّبی خًَزیشی 6

 پبرگی ٍاصى 18 رحن خبرج ّبی حبهلگی 7

 آة کیغِ سٍدرط پبرگی ٍ سٍدرط سایوبى 19 جٌیيٍ ثزادیکبردی  کبردی تبکی 8

 رحوی اًقجبضبت اس غیز شکوی دردّبی 21 هبدر کبردی تبکی ٍ تت 9

ٍ هبدراى  HIV,HBSثیوبری ّبی ٍیزٍعی هبًٌذ  21 غیزعفبلیک ّبی ًوبیش 11

 ادیکت

   ریِ آهجَلی ٍ ٍریذی ػزٍق تزهجَس 11

 

 

 

 

NICU 
 

 ثیوبراى پزخطز ردیف ثیوبراى پزخطز ردیف

 ...ٍ ایٌکزتب اکزتب، دکلوبى، جفت 12 فؼبل ّبی کٌتزکشي ٍ قجلی عشاریي ثب هبدراى 1

 تزٍهب 13 اکالهپغی ٍ پزاکالهپغی 2

 ٍ چٌذقلَیی ّب ّب دٍقلَیی 14 ثٌذًبف پزٍالپظ 3

 قلجی ّبی ثیوبری 15 اًغَلیي ثب درهبى تحت دیبثت 4

 رحن ٍارًٍگی 16 عَم ٍ دٍم اٍل، هبِّ عِ در ّب خًَزیشی 5

 َّشیبری اختالل ٍ تشٌج 17 سایوبى اس پظ ّبی خًَزیشی 6

 پبرگی ٍاصى 18 رحن خبرج ّبی حبهلگی 7
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 آة کیغِ سٍدرط پبرگی ٍ سٍدرط سایوبى 19 جٌیيٍ ثزادیکبردی  کبردی تبکی 8

 رحوی اًقجبضبت اس غیز شکوی دردّبی 21 هبدر کبردی تبکی ٍ تت 9

ٍ هبدراى  HIV,HBSثیوبری ّبی ٍیزٍعی هبًٌذ  21 غیزعفبلیک ّبی ًوبیش 11

 ادیکت

   ریِ آهجَلی ٍ ٍریذی ػزٍق تزهجَس 11

 

 جراحی

 

 ثیوبراى پزخطز ردیف ثیوبراى پزخطز ردیف

 ثیوبراى ثب عَء هصزف هَاد 6 ثیوبراى پزُ اکالهپغی 1

ثیوبراى ثب تشخیص عبیکَس ٍ یب عبیز اختالالت  7 راثچز رحن 2

 رٍاى پششکی

 آتًَی ٍ ایٌزعی cvp 8ثیوبر ثب کبتتز  3

 ثیوبر ثب خًَزیشی EP 9ثیوبراى  4

 تزاًغفَسیَى خَىثیوبراى ثب تشخیص  11 ثیوبراى دیبثتی 5

 

 

 

 

 بلوک زایمان

 ثیوبراى پزخطز ردیف ثیوبراى پزخطز ردیف

 ... ٍ ایٌکزتب اکزتب، جفت 12 اًغَلیي ثب درهبى تحت دیبثت 1

 تزٍهب 13 اکالهپغی ٍ پزاکالهپغی 2

 ّب دٍقلَیی 14 ثٌذًبف پزٍالپظ 3



6 
 

 قلجی ّبی ثیوبری 15 شبًِ دیغتَشی 4

 رحن ٍارًٍگی 16 عَم ٍ دٍم ، اٍل هبِّ عِ در ّب خًَزیشی 5

 َّشیبری اختالل ٍ تشٌج 17 سایوبى اس پظ ّبی خًَزیشی 6

 سایوبى القبی تحت هبدراى 18 رحن خبرج ّبی حبهلگی 7

 فؼبل ّبی کٌتزکشي ٍ قجلی عشاریي ثب هبدراى 19 جٌیي کبردی تبکی 8

 آة کیغِ سٍدرط پبرگی ٍ سٍدرط سایوبى 21 هبدر کبردی تبکی ٍ تت 9

 رحوی اًقجبضبت اس غیز شکوی دردّبی 21 عفبلیک غیز ّبی ًوبیش 11

 ثزادی کبردی جٌیي 22 ریِ آهجَلی ٍ ٍریذی ػزٍق تزهجَس 11

 

 نوزادان

 

 

 بیماران پرخطر ردیف بیماران پرخطر ردیف

ُ ضکِ دعتَر ثغتزی در ثخش ٍی توبم ًَساداًی 1

ُ ضًَساداى را دارًذ ٍلی ثِ دلیل ًذاشتي تخت ٍی

 .ثبشٌذ در ًَساداى تحت ًظز هی

کِ ٍضؼیت ثبلیٌی شبى ًغجت ثِ  قجل  ًَساداًی 5

تغییز در  اس شَد اػن تز هیثذ کٌذ ٍ تغییز هی

)اس ٍضؼیت ثذٍى  ىضػالین حیبتی افت اکغی

ى ثِ ٍضؼیت ًیبس ثِ ضٍاثغتگی ثِ اکغی

 ( رًگ فؼبلیت تغذیِ دفغ ادرار هذفَعضىکغیا

یب  ثیوبر هتَلذ شذًذ. کِ اس ثذٍ تَلذ ًَسادی 2

 .تحت احیب قزار گزفتٌذ

 فتِّ 34 ًَساداى پزُ تزم سیز 6

 کِ حزکبت هشکَک ًظیز تشٌج ٍ ًَساداًی 3

 .تزهَر دارًذ

کِ شزح حبل هبدری یب حیي سایوبى یب  ًَساداًی 7

ًَسادی هَردداری دارًذ ًظیزهبدر تشٌجی 

 ادیکت یب هصزف دارٍ ٍ...
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   یب ثیشتز اس عي ثبرداریسى کوتز ًٍَساداى ثب  4

 


