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 ٔمذٔٝ

 تغییش دس اٍِٛٞای آٔٛصؿی، دادٖ دیذٌاٜ بٝ آٔٛصؽ ٌیش٘ذٌاٖ ٚ جّب ٔـاسوت آٖ

ٞای بٟیٙٝ بشای ٘یُ بٝ ایٗ ٞا دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ خٛدؿاٖ دس وٙاس اػتفادٜ اص سٚؽ

باؿذ ٚ ػؼی ٞای دخیُ دس ػشكٝ آٔٛصؽ پضؿىی یه ٚظیفٝ ٔیاٞذاف، بشای بخؾ

ٞای جذیذ بتٛاٖ ٔیضاٖ اثشبخـی آٔٛصؽ پضؿىی بش آٖ اػت تا با اػتفادٜ اص سٚؽ

اسی اػت وٝ با جٟت دادٖ ي بٛن ابضبشاػاع ٔغاِؼات ا٘جاْ ؿذٜ ال سا بٟتش ٕ٘ٛد.

اٜ ٕ٘ٛدٖ دا٘ـجٛیاٖ اص اٞذاف ػّٕی، أىاٖ دادٖ باصخٛسد  سٚ دس سٚ دس خلٛف ٚ آٌ

 اوثش دس ؿٛد.ٔیضاٖ كحت الذأات ػّٕی تٛػظ آٔٛصؽ دٞٙذٌاٖ فشاٞٓ ٔی

 بٝ ٔجٕٛػٝ ای دس سا خٛد ٟٔٓ ػّٕىشد ٚ تجشبیات واسآٔٛصاٖ  جٟاٖ ٞایدا٘ـٍاٜ

 اص ٔٙاػبی باصخٛسد اٌش . اػت آ٘اٖ ػّٕىشد اسصیابی اػاع ایٗ ٚ سػا٘ٙذٔی ثبت

 عبیؼتاً باؿیذ ٘ذاؿتٝ ٔشبٛعٝ اػاتیذ عشف اص خٛد پظٚٞـی آٔٛصؿی فؼاِیت ٘حٜٛ

 ػاللٕٙذ اٌش ٔجٕٛع دس. ؿٕا ٔخفی خٛاٞذ ٔا٘ذ پیـشفت ٞای صٔیٙٝ ٚ واس ٘مائق

ِغفا   ٞؼتیذ خٛدباِیٙی ٞای  فؼاِیت اص ٔٙاػب ػّٕی ػّٕی واس٘أٝ یه داؿتٗ

 بشای ٚػیّٝ بٟتشیٗ دفتشچٝایٗ  صیشا تىٕیُ ٕ٘ائیذ ٘مادا٘ٝ ٚ دلیكایٗ دفتشچٝ سا 

 .ٔٛلغ اػت بٝ ٚ ٔٙاػب آٔٛصؽ

 ػٕیٝ ٘یّشی

 ٔذیش ٌشٜٚ اتاق ػُٕ
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  ٞذف وّی:

 ٞایجشاحی ٔباحث دس ؿذٜ ٔغشح ػّٕی ٚ ػّٕی سٚؿٟای ٚ ٔفاٞیٓ با آؿٙایی

 سیىاٚسیاٚسطا٘غ ٚ اتاق 

 اٞذاف سفتاسی:

 پغ اص اتٕاْ دٚسٜ دا٘ـجٛ لادس خٛاٞذ بٛد.

 .بـٙاػذ سا بٟبٛد اتاق ٔٛلؼیت ٚ ٔحُ دا٘ـجٛ  -7

 .وٙذ آٔادٜ بیٕاس اػتفادٜ جٟت سا بٟبٛدی اعاق  -2

 .دٞذ ؿشح سا بٟبٛدی اتاق دس ٔٛجٛد ٚػایُ -9

 .دٞذ لشاس بیٕاس تخت وٙاس دس سا ضشٚسی ٚػایُ  -4

 .دٞذ ٘ـاٖ سا ػُٕ اتاق اص بیٕاس تحٛیُ ٘حٜٛ  -5

 .داسد ٍ٘ٝ باص سا ٞٛایی ساٟٞای  -6

 .دٞذ لشاس ٔٙاػب پٛصیـٗ دس سا بیٕاس  -7

 .وٙذ جؼتجٛ سا ٞیپٛوؼی ػالئٓ  -8

 .دٞذ ا٘جاْ (چادس ٚ ػٛ٘ذ ,ٔاػه) ٔٙاػب سٚؽ با سا بیٕاس دسٔا٘ی اوؼیظٖ -9

 .ٌیشد بىاس بشا٘ىاس یا تخت دس سا بیٕاس ٔحافظتی ٚػایُ  -71

 .دٞذ ٕ٘ایؾ سا حیاتی ػالئٓ وٙتشَ -77

 .وٙذ پیـٍیشی االٔىاٖ حتی ٚ تـخیق ,تٛكیف سا ػُٕ اص بؼذ ػٛاسم -72

 .ٕ٘ایذ وٙتشَ سا ( ... ٚ واتتش ,دسٖ) پا٘ؼٕاٖ ٔحُ  -79

74- I/O ٕ٘ایذ ثبت ٚ وٙتشَ سا بیٕاس.  

 .ٕ٘ایذ وٙتشَ سا بیٕاس ٚسیذی ا٘فٛصیٖٛ  -75

 .دٞذ ا٘جاْ سا بیٕاس تضسیمات  -76

 ٚ خشٚج ٚ ٚسٚد ػاػت ,ؿذٜ تجٛیض داسٚٞای ,ؿذٜ ا٘جاْ ٔشالبتٟای) ٔـاٞذات  -77

 سا ( بیٕاس ٞٛؿیاسی ػغح

 .ٕ٘ایذ ثبت

 .ٕ٘ایذ وٙتشَ سا ٌشفتٝ ٌچ ػضٛ حشوت ٚ سً٘ ٚ حغ -78
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 .دٞذ اعالع ٚلٛع كٛست دس ٚ وٙذ ؿٙاػائی سا ؿٛن ػالئٓ  -79

 سیىاٚسی دس ٔلشف پش داسٚٞای بٝ ٔشبٛط پشػتاسی ٔشالبتٟای ٚ اػتفادٜ ٔٛاسد  -21

 .وٙذ بیاٖ سا

 .٘ىٙذ تشن سا بیٕاس  -27

 .دٞذ ا٘جاْ سا ٔختّف جشاحیٟای تحت بیٕاساٖ اص اختلاكی ٔشالبتٟای  -22

 لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات آٔٛصؿی

  باؿذ ِزا ٔیدس ؿیفت كبح، ٔی 79.91تا  7.91ػاػت واسآٔٛصی اص ػاػت-

 بٝ ٔٛلغ دس اتاق ػُٕ حضٛس یابذ.بایؼت 

 تشجیحا جّٛبؼتٝ( شْ ٔخلٛف اتاق ػُٕ ) داؿتٗ دْ پایی پالػتیىیفیٛ٘ی( 

لابُ ؿؼتـٛ ٚ ساحت ، بشای خا٘ٓ ٞا داؿتٗ سٚپٛؽ ٚ ؿّٛاس ٚ ٔمٙؼٝ ػبض 

لایاٖ داؿتٗ والٜ، پیشاٞٗ آػتیٗ وٛتاٜ ٚ ؿّٛاس آٔخلٛف اتاق ػُٕ، بشای 

ٕچٙیٗ  اتیىت دا٘ـجٛیی ٚ ٔاػه دس ٍٞٙاْ ػبض ٔخلٛف اتاق ػُٕ ( ٞ

 حضٛس دس اتاق ػُٕ داؿتٝ باؿذ.

  ٗداؿتٗ ٔٛ ٚ ٘اخٗ ٘أتؼاسف،  ظاٞشی ٔشتب ٚ فالذ ٞشٌٛ٘ٝ آسایؾداؿت

ٕٞشاٜ ٘ذاؿتٗ صیٛسآالت ٚ  بشای جٌّٛیشی اص ا٘تـاس ػفٛ٘ت، )بذٖٚ الن(وٛتاٜ

  داؿتٝ باؿذ. ٚ...(  جٛاٞشات ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ اٍ٘ـتش ٚ ػاػت ٔچی

 ُٕٕٞشاٜ ٘ذاؿتٝ  ٚ دفتش پشػتاسی تّفٗ ٕٞشاٜ دس ػاػات حضٛس دس اتاق ػ

 باؿذ.

 ٞای آٔٛصؿی دیٍش دا٘ـجٛیاٖ داؿتٝ باؿذ.حضٛس ٔؼتٕش دس فؼاِیت 

 ٝای ٔٙاػب ٘ؼبت بٝ بیٕاس، اػتاد، تیٓ دسٔاٖ ٚ دا٘ـجٛیاٖسفتاسٞای حشف 

 داؿتٝ باؿذ.

  ٛضأی اػت. غیبت یه تٕاْ جّؼات ٔشبٛط بٝ واسآٔٛصی اِ دس حضٛس دا٘ـج

دٞٓ ػاػت ٔجاص ِٚی ٘یاص بٝ جبشا٘ی داسد. دس كٛست غیبت غیشٔٛجٝ تؼذاد 

ٕ٘شٜ( وٓ ٔی ٌشدد.  7وؼشٞا ػٝ  بشابش ٔی ٌشدد ٚ ٕ٘شٜ ٔشبٛط بٝ ا٘ضباط )

 غیبت سٚص اَٚ ٞش دٚسٜ ٘یض با وؼش یه ٕ٘شٜ تٕاْ ٕٞشاٜ اػت.

 ٝاٖ دٚسٜ تحٛیُ دٞذ.ٔشبی سا دس پای تٛػظ ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس تىاِیف وّی 
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              تحٛیُ ٌرفتٗ ثیٕبر 9

              وٙترَ پرٚ٘ذٜ ثیٕبر .

آٔبدٜ وردٖ اتبق ػُٕ ثرای  3

 ؼرٚع ػُٕ جراحی

             

 ٞبی رٚزا٘ٝ در ریىبٚریفؼبِیت

 امضاءمربی               مُارت/ تاریخ

                تحًیل بیمار از اتاق عمل

قرار دادن يسایل ضريری در کىار 

 تخت بیمار

               

قرار دادن بیمار در پًزیشه صحیح با 

 تًجٍ بٍ عمل جراحی 

               

                    Jawtrust/    Head tiltاوجام ماوًر 

                اکسیژن درماوی مىاسب 

                تخلیٍ ترشحات بیمار با ساکشه 

                بٍ کار بردن يسایل محافظتی

                کىترل محل پاوسمان ي درن 

کىترل از وظر عًارض اوسذاد راٌ 

)َیپًکسی، بیقراری ي احتباس ًَایی 

 ادرار(
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چیذٔبٖ ٚظبیُ ٚ تجٟیسات  4

 ٔیس ػُٕ

             

              آٔبدٜ وردٖ ٔیس جراحی 5

              پٛزیؽٗ دادٖ ثٝ ثیٕبر 6

              پرح ٔٛضغ جراحی 7

ثٝ پٛؼیذٖ ٌبٖ ٚ وٕه  8

دظتىػ ثٝ ظبیر اػضبء تیٓ 

 جراحی

             

ثىبرٌیری ٚظبیُ ثرلی ٚ  9

 غیرثرلی

             

لرار دادٖ ٚظبیُ ٔٛرد ٘یبز  95

 در اختیبر تیٓ اظتریُ

             

              ؼٕبرغ ٌبزٞب ٚ ٚظبیُ 99

حفظ ؼرایظ اظتریُ در  .9

 ٔحیظ

             

              وٙترَ ٚظبیُ داخُ ظت 93

صرفٝ جٛیی در ٔصرف  94

 ٚظبیُ

             

              ٕٞىبری در پب٘عٕبٖ ٟ٘بیی 95

ٞبی آِٛدٜ ثٝ تحٛیُ ظت 96

 لعٕت ؼعت ٚ ؼٛ

             

              ضذ ػفٛ٘ی اتبق ػُٕ 97

آٔبدٜ وردٖ ثیٕبر جٟت  98

 ا٘تمبَ ثٝ ریىبٚری

             

              وٕه ثٝ ا٘تمبَ ثیٕبر 99

آٔبدٜ وردٖ اتبق جٟت ػُٕ  5.

 ثؼذی

             

  5.ٔجٕٛع أتیبز 
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 ریىبٚری اتبق ٞبی فؼبِیت 

 ػبِی ػٙٛاٖ ارزؼیبثی اختصبصی ردیف

(9) 

 خٛة

(5775) 

 ٔتٛظظ

(575) 

 ضؼیف

(57.5) 

     ثردٚظبیُ ٔٛجٛد در ریىبٚری را ٘بْ ٔی 9

ٞبی الزْ در ریىبٚری را ا٘جبْ ٔرالجت .

دٞذ )وٙترَ ػالئٓ حیبتی، ٔٛضغ ٔی

 ػُٕ، اجرای دظتٛرات دارٚیی(

    

وٙترَ راٜ ٞٛایی ٚ ٔب٘یتٛریًٙ را ا٘جبْ  3

 دٞذٔی

    

     دٞذٔی ا٘جبْ صحیح عٛر ثٝ را ظبوؽٗ 4

ثیٕبر را ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛع ػُٕ جراحی در  5

 دٞذپٛزیؽٗ صحیح لرار ٔی

    

اوعیصٖ درٔب٘ی ثیٕبر را ثب رٚغ ٔٙبظت  6

 دٞذا٘جبْ ٔی

    

ثیٕبر را از ٘ظر ػٛارض ؼبیغ ریىبٚری  7

 ٕ٘بیذوٙترَ ٔی

    

ٔحُ پب٘عٕبٖ )درٖ ٚ وبتتر( را وٙترَ  8

 ٕ٘بیذٔی

    

     دٞذتسریمبت ثیٕبر را ا٘جبْ ٔی 9

در ٍٞٙبْ ترخیص ثیٕبر از ریىبٚری ثٝ  95

ترخیص ثب تٛجٝ ثٝ ٔؼیبرٞبی الزْ جٟت 

 ٕ٘بیذٔؼیبر آِذرت تٛجٝ ٔی

    

 95 أتیبز ٟ٘بیی 

 چه ِیعت ارزیبثی ٟٔبرت ٞبی ارائٝ وٙفرا٘ط

ف
دی

ر
 

ط  ارزیبثی  ٟٔبرت
وٙفرا٘

9 

ط
وٙفرا٘

 . 
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 خیر ثّٝ

     وٙفرا٘ط خٛد را در تبریخ تؼییٗ ؼذٜ ارائٝ ٔی دٞذ7 9

     اظت7ثٝ ٔحتٛای ٔٛضٛع درض وبٔالً ٔعّظ  .

از رٚغ ٞبی جّت ٔؽبروت دا٘ؽجٛ ٔب٘ٙذ پرظػ ٚ پبظخ  3

 اظتفبدٜ ٔی وٙذ7

    

از رظب٘ٝ ٞبی آٔٛزؼی ٔٙبظت ٔب٘ٙذ تصبٚیر یب ٚایت ثرد  4

 در ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ وٕه ٔی ٌیرد7

    

از زثبٖ ثذٖ ٔٙبظت ٔب٘ٙذ ثرلراری تٕبض چؽٕی ثب تٕبْ  5

 ٔخبعجبٖ اظتفبدٜ ٔی وٙذ7

    

ظؤاالت ٔغرح ؼذٜ از عرف دا٘ؽجٛیبٖ ٚ ٔرثی ثٝ خٛثی ثٝ  6

 پبظخ ٔی دٞذ7

    

     975جٕغ ٞر وٙفرا٘ط  

  3 جٕغ وُ 

 ٕ٘رٜ(9)ٞر آیتٓ  ٕ٘ٛ٘ٝ چه ِیعت ارزیبثی ػٕٛٔی

ردی

 ف

 تٛضیحبت خیر ثّٝ آیتٓ تحت ارزیبثی

حضٛر ثٝ ٔٛلغ ٚ آٔبدٜ ؼذٖ در ٔحُ  9

 وبرآٔٛزی

   

    ٚاثعتٍیا٘جبْ ٚظبیف ثب حذالُ  .

    فؼبِیت ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛی از تیٓ 3

    پبیجٙذی ثٝ اصَٛ دا٘ؽٍبٜ جٟت ٘ٛع پٛؼػ 4

    رػبیت لٛا٘یٗ دا٘ؽٍبٜ 5

رفتٗ ثٝ اظتراحت ثب اجبزٜ ٚ ثرٌؽت ثذٖٚ  6

 اتالف ٚلت

   

    داؼتٗ اػتٕبد ثٝ ٘فط 7

   ارتجبط ٔٙبظت ثب پسؼه، پرظتبراٖ، خذٔبت ٚ  8
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 ثیٕبر

    ٘عجت ثٝ دا٘ػ ٚ تٛا٘بیی خٛدثیٙػ  9

    حٕبیت از ثیٕبر 95

    اظتمجبَ از ٔعئِٛیت ٞب ثب ػاللٝ 99

9. 
ٔذیریت  ٚ ٟٔبرت ٞبی ظبزٔب٘ذٞی فؼبِیت ٞب

 زٔبٖ

   

    ٍ٘رغ حرفٝ ای 93

94 
پیرٚی از دظتٛرات ٚ درخٛاظت وٕه یب 

 پرظػ

   

    ا٘جبْ وبر ثب ظرػت ٚ دلت ٔٙبظت 95

96 
دیٍر دا٘ؽجٛیبٖ ٚ پرظُٙ پط از وٕه ثٝ 

 اتٕبْ وبر خٛد

   

    لجَٛ ا٘تمبدات ٚ پیؽٟٙبدات 97

    97أتیبز ٟ٘بیی  

 

 .ٕ٘بیذ ٌسارغ آٖ را ٚ ٘تیجٝ ٔغبِؼٝ (،9)پرٚ٘ذٜ ظٝ ثیٕبر را ٔغبثك پیٛظت ؼٕبرٜ : تىبِیف

  وٙذ7(، تىٕیُ .ٌسارغ دٚرٜ را ٕٞراٜ ثب ٘ىبت آٔٛزؼی ٔغبثك ثب پیٛظت ؼٕبرٜ )

  (:9) ؼٕبرٜ پیٛظت

 ٌسارغ اَٚ

٘ٛع ػُٕ            :ظٗ                 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی:

 :جراحی ػُٕ تبریخ                  جراحی:

ؼرح حبَ ٔختصر) ػّت ٔراجؼٝ، تبریخچٝ ثیٕبری فؼّی، تبریخچٝ ثیٕبریٟبی لجّی 

777ٚ) 
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 یبفتٝ ٟٔٓ در ٔؼبیٙبت فیسیىی:

  

 

 تؽخیصی ا٘جبْ ؼذٜ:ٞبی  ٘تیجٝ تعت

  

 

ٞبی تؽخیصی اظتفبدٜ ؼذٜ ثرای ثیٕبر) رادیٛ ٌرافی، ظٌٛ٘ٛرافی، ظی  ٘تیجٝ ظبیر رٚغ

 تی اظىٗ، اْ آر آی، ٘ٛارلّت ٚ 777777(

 

 دْٚ ٌسارغ

 ػُٕ تبریخ                ٘ٛع ػُٕ جراحی:         :ظٗ                ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی:

 :جراحی

 

ػّت ٔراجؼٝ، تبریخچٝ ثیٕبری فؼّی، تبریخچٝ ثیٕبریٟبی لجّی ؼرح حبَ ٔختصر) 

777ٚ) 
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 یبفتٝ ٟٔٓ در ٔؼبیٙبت فیسیىی:

  

 

 ٞبی تؽخیصی ا٘جبْ ؼذٜ: ٘تیجٝ تعت

  

 

ٞبی تؽخیصی اظتفبدٜ ؼذٜ ثرای ثیٕبر) رادیٛ ٌرافی، ظٌٛ٘ٛرافی، ظی  ٘تیجٝ ظبیر رٚغ

 تی اظىٗ، اْ آر آی، ٘ٛارلّت ٚ 777777(

 

 

 

 

 ٘حٜٛ ارزؼیبثی 

  أتیبز ػٙٛاٖ ٔٛرد ارزؼیبثی ردیف

  5. اٚرشا٘ط اتبق ػُٕ 9

  95 ریىبٚری .

  3 وٙفرا٘ط 3

  97 ػٕٛٔی 4

  95 تىبِیف 5

   ٕ٘رٜ ٟ٘بیی 
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ٞبی پط از جراحی ٚ تؼییٗ درجٝ ثٙذی ترخیص از ٚاحذ ٔرالجتٔؼیبرٞبی 

 ثیٟٛؼی )ٔؼیبر آِذرت(

 فؼبِیت ٚ حروت: _

                                                              .تٛا٘بیی حروت دظت ٞب ٚ پبٞب ثب دظتٛر 

                           9تٛا٘بیی حروت دٚ دظت یب دٚ پب یب یه دظت ٚ یه پب ثب دظتٛر 

                                                          5ػذْ تٛا٘بیی حروت دظت ٚ پبٞب ثب دظتٛر 

 تٙفط:_ 

                                                                               .تٛا٘بیی تٙفط ػٕیك ٚ ظرفٝ

 .اختالَ تٙفعی

  5ایعت لّجی

 ٌردغ خٖٛ:_ 

 .درصذ ظغح پیػ از ثیٟٛؼی   -+  5.فؽبرخٖٛ ػٕٛٔی 

 9درصذ ظغح پیػ از  49تب  5.فؽبرخٖٛ ػٕٛٔی 

 5درصذ ظغح پیػ از ثیٟٛؼی 55فؽبرخٖٛ ػٕٛٔی 

 ٞؽیبری:_

 .وبٔال ثیذار 

  9لبثُ ثیذار ؼذٖ 

 5ثذٖٚ پبظخ 

 اؼجبع اوعیصٖ )پبِط اوعیٕتر(:_

 .ق % ثب تٙفط ٞٛای اتب.9ثیؽتر از 

      9درصذ  95٘یبز ثٝ اوعیصٖ وٕىی ثرای ٍٟ٘ذاری اؼجبع ثبالی 

 % حتی ثب ٔصرف اوعیصٖ وٕىی 95از وٕتر 
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 پیـٟٙادات ٚ ا٘تمادات

در پایان، ضمه تشکر از شما کٍ متعُداوٍ يظایف خًد را در ديرٌ کارآمًزی بٍ اتمام 

خًد را در خصًص وحًٌ رساودٌ اید، تقاضا می شًد وظرات، پیشىُادات ي اوتقادات 

اجرای بروامٍ کارآمًزی اعالم فرمائید تا در جُت بُبًد بروامٍ در ديرٌ َای آتی 

 مًرد استفادٌ قرار گیرد.

 بٝ ٘ظش ؿٕا چٝ ٘ىات دیٍشی الصْ اػت دس ایٗ الي بٛن ٌٙجا٘ذٜ ؿٛد؟ 

 .٘ماط لٛت ٚ ضؼف آٖ سا روش ٕ٘اییذ 

 


