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استور رراح مبنی بر عمل بیمار

آیا وضعیت بیمار

خیر

بلی

یاا است است

پذیرش و بستری بیمار در
بخش

مالیظات پرستاری
مشخص اموان محل عمل  ،اوع
عمل و استور آنمایشات النم توسط
رنیدات مربوطه
ویزیت بیمار توسط رنیدات بیهوشی

ررایی

اارا
خیر
هماهنگی با مسئول اتاق عمل رهت ااتقال بیمار
آیا عمل
سرپایی
است

به اتاق عمل توسط سرپرستار اورژااس

دستور انجام آزمایشات اورژانسی توسط
پزشک

بلی
گرفت ،شرح یال و عالئم ییاتی و

به  ICUیا
 CCUاارا

پذیرش بیمار توسط متصدی پذیرش

خیر

آیا بیمار ایان

بلی

رنرو  CCU ، ICUقبل ان عمل

پذیرش بیمار در بخش

آموزش بیمار مبنی بر شیو
محل عمل ،و آمادگی قبل از
عمل

ارسال پرونده تکمیل شده به اتاق عمل توسط
پرستار

مراجعه بیمار در صبح روز
عمل

ار شب عمل
رزرو ICUیا  CCUیک روز
قبل از عمل

تماس با مسئول بخش جهت آماده
سازی بیمار یک ساعت قبل از
عمل توسط مسئول پذیرش اتاق
عمل

اطالع به پرستار بیمار رهت آمااه سانی و ااتقال بیمار به اتاق عمل توسط سرپرستار

چک فرم آمااگی بیمار و پرواده بیمار  ،فرم رضایت اامه عمل و ملزومات توسط پرستار
اتاق عمل

1

تهیه کننده
مدیر بیمارستان  ،مدیر پرستاری ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
سرپرستاران اتاق عمل باال  ،اتاق عمل پایی ،،ررایی ناان  ،مراان ،
ارتوپدی ،اورژااس ICU ،ررایی  ICU ،ااخلی

تایید کننده
رییس اتاق عمل

ابالغ کننده
رییس بیمارستان
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تحویل و انتقال بیمار به اتاق عمل توسط پرستار

مطابقت دستبند بیمار با پرونده توسط پرستار
ریکاوری

انتقال بیمار از ریکاوری به تخت عمل توسط
دستیار وپرستار و بیماربر
آماده نمودن بیمار جهت بیهوشی توسط تیم
بیهوشی
انجام عمل جراحی توسط تیم جراحی

چک بیمار پس ان عمل واکستیوپ بیمار توسط تیم
بیهوشی و مراقبت پس ان بیهوشی توسط پرستار بیهوشی
و اتاق عمل
انتقال بیمار به ریکاوری توسط پرستار اتاق
عمل

تحت اظر قرارگرفت ،بیمار ار ریکتوری توسط کارشناس
بیهوشی
تحت نظر قرارگرفتن بیمار در ریکاوری توسط
کارشناس بیهوشی
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تهیه کننده
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تایید کننده
رییس اتاق عمل

ابالغ کننده
رییس بیمارستان
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تماس اتاق عمل با بخش مبنی بر آمااه ااتقال بوان بیمار به بخش توسط پرستار ریکاوری
آماده کردن تخت بیمار توسط پرستار بیمار در بخش مربوطه
کنترل وضعیت هوشیاری و جسمی بیمار در زمان تحویل بیمار توسط پرستار

بیمارتوسط پرستاربخش با نام صدا زده شود

چک فرم ریکاوری  ،پرواده بیمار  ،شرح عمل و کلیه اراها ،کاتترها  ،لوله ها  ،راه هوایی و
عالئم ییاتی و گزارشات یی ،عمل(شوک  ،خواریزی وسیع و)...
انتقال بیمار به برانکارد بخش توسط پرستاران اتاق عمل و بخش

پوشاندن بیمار بصورت کامل توسط پرستار
در صورت داشتن نمونه تحویل نمونه به پرستار و ثبت در دفتر پاتولوژی با
ذکر ساعت تحویل و امضاء پرستار اتاق عمل

ثبت کلیه یافته ها و اقدامات پزشکی و پرستاری در پرونده بیمار توسط پرستار
ریکاوری
تحویل پرونده بیمار از اتاق عمل توسط پرستار بخش

بستری بیمار
در بخش و
ادامه درمان

تهیه کننده
مدیر بیمارستان  ،مدیر پرستاری ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
سرپرستاران اتاق عمل باال  ،اتاق عمل پایی ،،ررایی ناان  ،مراان ،
ارتوپدی ،اورژااس ICU ،ررایی  ICU ،ااخلی

تایید کننده
رییس اتاق عمل

ابالغ کننده
رییس بیمارستان

