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نحوه ارزیابی وضعیت جسمی-روانی-هوشیاری
-1ارزیابی وضعیت هوشیاری بیماران زایمان :
معیار :AVPU
‹‹ معیار  ››AVPUیك روش سریع ارزیابی سطح هوشیاری بیمار با استفاده از واژه های زیر است :
 Aبیدار ،هوشیار()ALERT
 Vعكس العمل به محرك كالمی ()Responsive to Verbal Stimulus
 Pعكس العمل به محرك دردناك ()Responsive to Pain
 Uبدون عكس العمل یا بیهوش ()Unresponsive
بایدمعین كنید كه آیا بیمار بیداروهوشیاراست.
بیماری كه بیدار و هوشیار نیست اما به صدای شما با بازكردن چشمهایش  ،ناله كردن  ،صحبت كردن یا حركت كردن پاسخ می گوید ،
یعنی به محركهای كالمی عكس العمل نشان داده است  .بیماری كه به صدای صحبت طبیعی پاسخ نمی دهد ولی به صدای فریاد پاسخ
می دهد یعنی به محركهای كالمی بلند پاسخ می دهد  ،حتماً چگونگی عكس العمل بیماررا یادداشت كنید  .به بیماری كه نقص شنوایی
دارد با انگشتانتان مكرراً ضربه بزنید  .اگر بیمار پاسخ داد  ،یادداشت كنید كه بیمار نقص شنوایی دارد اما به ضربه پاسخ می دهد.
برای تعیین اینكه آیا بیماری كه به محرك زبانی پاسخ نمی دهد به محرك دردناك پاسخ می دهد یا نه  ،باید با احتیاط اما محكم پوست
بیمار را نیشگون بگیرید  .بیماری كه ناله می كند یا خودرا عقب می كشد به محرك درناك پاسخ می دهد  .باید نوع و محل محرك و
چگونگی پاسخ بیمار را ذكر كنید.
اگر بیمار به یك محرك دردناك دریك سمت پاسخ نداده طرف دیگر او را تحریك كنید .توجه كنید بیماری كه بدون حركت می ماند یا
صدایی تولید نمی كند بیهوش است)Unresponsive( .
-2ارزیابی سالمت جسمی بیمار  :از طریق تكمیل فرم ارزیابی اولیه است كه شامل بررسی كلیه سیستم های بدن میباشد.شامل :علت
بستری  -سابقه بستری-سابقه بیماری قبلی -سابقه حساسیت دارویی –سابقه مصرف دارو -بررسی سیستم ها(عصبی-قلب و عروق-
گوارش -ادراری-ژنیتال -پوست-حسی حركتی)
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-3ارزیابی سالمت روحی  :برای اخذ شرح حال كامل روانپزشكی در معاینه وضعیت روانی سوال در مورد افكار و قصد و طرح و اقدام به
خودكشی مطرح می شود.همچنین سابقه بیماری های روانی پرسیده می شود.
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