


مفهوم اصلی وگسترده

جراحی ایمن•

قبل ازجراحی•

حین جراحی•

پس از جراحی•



• مراقبت های عمومی بالینی

• 97آبان .راهنمای بالینی ارزیابی پیش از عمل بیماران الکتیو

• 93مرداد.ایمنجراحی دستورالعمل 

• حقوق گیرندگان خدمت/ تامین امنیت روانی وحفظ حریم خصوصی

• حقوق گیرندگان خدمت/ رعایت موازین انطباق وکارکنان همگن

• طب انتقال خون/ثبت فرم های استاندارد نظام مراقبت از خون

• پیش گیری وکنترل عفونت/استریلیزاسیون وضدعفونی

• کتاب استانداردهای پست سازمانی



1سطح/آمادگی قبل از جراحی
• اتاق مختص موارد اورژانسی .نوبت دهی وپذیرش بالحاظ وضعیت اورژانسی

• .ا جانی و نیز مشکالت روانی بیمار میشوددر صورت عدم ارائه به موقع اقدامات درمانی، منجر به صدمات عضوی و ی

• لیست تشخیص های جراحی اورژانس

• ونحوه ضدعفونی تخت وتجهیزات پس از .موارد رعایت احتیاطات استاندارد.عفونی ترتیب زمانی جراحی بیماران دستورالعمل رعایت .عفونی 

جراحی

• %(5حین وپس ازجراحی باالی .احتمال مرگ ومیر)پرخطر.

• الزام مشاوره بیهوشی برای کلیه بیماران الکتیو وتعیین کالس .مشاوره ها : پره آپ ASA

• رضایت آگاهانه

• تخمین مدت زمان پذیرش بیماران

• پروتکل ناشتایی بیماران



• بر این اساس کمترین زمان ناشتایی به قرار زیر پیشنهاد می

:گردد

• ساعت2مایعات شفاف، 

• ساعت4شیر مادر، 

• ساعت6غذای فرمولی نوزادان، 

• ساعت6شیر فرموال، 

• ساعت6غذای سبک، 

• ساعت8غذای حجیم و سنگین، 



1سطح /قبل ازجراحی

• خون بر اساس تایید سرویس رزرو فهرست اعمال جراحی نیازمند به 

های مختلف تهیه و تدوین شود

• عدم رویت اتاق های عمل وریکاوری.کاهش اضطراب بیمار

• تقویم و برنامه اعمال جراحی غیر اورژانسی، حداقل یك روز قبل از 

میشودو بر اساس آن عمل برنامه ریزی عمل، 

• عملاعالم برنامه از سرویسهای مختلف جراحی بیمارستان به اتاق 

• بیمار قبل از انجام عمل متناسب با دستور پزشك و زمانبندیبودن ناشتا 

میباشدانجام عمل جراحی 

• بررسی نقل و انتقال ایمن بیمار طراحی شده، برای چك لیستی 

HANDOVER  از انتقال بیمار از بخش به ،قبل در انتقال بیمار از بخش

اتاق عمل و

• .چك شودعمل، به اتاق تحویل حین 

• بخشهااعالم شده از برنامه های تطابق عملهای الکتیو با 

• از طریق سامانه الکترونیك اعالم و ثبت گرددبرنامه ها 

تحویل بیمارازبخش به اتاق عمل
هویت فعال بیماربا پرونده ،گرافی ها

مشاوره بیهوشی،نتایج پاراکلینیک:کنترل مستندات مرتبط درپرونده

غیرثابت،.هرگونه زیورآالت اجزامصنوعی وکاشتنی ثابت 

انتقال با ویلچر یا برانکارد

فرم آمادگی قبل ازجراحی

.انتقال با پرسنل همگن.پوشش مناسب.حفظ حریم 

رضایت آگاهانه جراحی وبیهوشی قبل از انتقال به اتاق عمل

• سطوح مختلف ستون / عالمت گذاری اندامهای قرینه و بندهای انگشتان

وخون درصورت نیاز ، آنتی بیوتیك پروفیالکسی و رزرو مهره ها

• میشودسایر دستورات در بخش طبق دستورالعمل جراحی ایمن انجام 

تیو بیهوشی بیماران برای بیماران با جراحی الکاز برگه ارزیابی و مشاوره پیش 

فاکتورها و بررسی ریسك 2هوایی بیمار راه الزامی است که حداقل شامل بررسی 

استASAتعیین کالس 

3سطح/بیماربدحال وپس از جراحی



1سطح/عملکرد ایمن حین وپس ازجراحی

• مانیتورینگ مستمر همودینامیک بیمار

• کنترل عملکرد تجهیزات بیهوشی

• .کنترل سیستم مانیتورینگ سیستم های حیاتی

• اتصاالت.آالرم ها 

• حدف تجهیزات معیوب وفراخوان شده ومازاد

• طبیاطمینان ازبرقراری جریان صحیح گازهای 

• وجود راهکارهای پیشگیرانه مدیریت خطر برای کاهش حوادث 

ناخواسته ناشی از گازهای طبی

• غلظت پایین اکسیژنآالرم 

• کاپنوگرافی.دی اکسید کربنمستمرونمایش غلظت اندازه گیری 

• سیستم هشداردهنده آماده به کاربرای زمان بروز اختالل 

درسیستم های مرکزی گازهای طبی

• جراحی ایمن قبل از القا بیهوشی به بیمار 

• تعیین فرد برای هراتاق جراحی برای اعالم موارد 

جراحی ایمن

• صحت هویت بیماربطور فعال

• صحت عالمت گذاری محل جراحی خصوصادر اعضا قرینه

• صحت عملکرد ماشین بیهوشی

• آماده بودن داروها

• احراز عملکرد صحیح اتصاالت جهت مانیتورینگ مستمر عالیم 

حیاتی

• ارزیابی بیماردررابطه با تاریخچه مشکالت راه هوایی 

• ارزیابی بیماران مستعد خونریزی 



• بیهوشیقبل از القا 

• قبل از القا بیهوشی و در حضور پرستاران اتاق عمل و کادر 

به صورت فعال و با تایید توسط (بیهوشی، صمت هویت بیمار 

، صمت عالمتگذاری ممل عمل جراحی در)بیمار

• که توسط خود جراح یا کادر درمانی که در تمام (موارد الزم 

صحت ، )مدت عمل بر بالین بیمار حضور دارد انجام شده است

عملکرد ماشین بیهوشی و آماده بودن داروها و اتصال

• عملکرد آن مرور و احراز صحت دستگاه پالس اکسیمتری و 

وضعیت شده، بیمار در خصوص داشتن حساسیت شناخته شده، 

و ریسك خونریزی) راه هوایی مشکل دار(راه هوایی 

• ) میلی لیتر بر کیلوگرم در اطفال7( میلی لیتر 500بیش از 

.بررسی میشود

• بخش مجزا مربوط به قبل از القا 3چك لیست جراحی ایمن شامل 

بیهوشی به بیمار، قبل از اقدام به برش جراحی و قبل از خروج 

میباشدبیمار از اتاق عمل 

• این روش مصداق یك کار تیمی و برقراری ارتباط اثربخش 

.،بصورت شفاهی میباشد

• مسئول چك لیست تعیین شده در هر یك از مراحلبه عنوان فردی که 

• اعم از ( هر یك از اجزا چك لیست را در حضور تیم جراحی ، 

جراحان، متخصص بیهوشی، تکنسین بیهوشی و/جراح

• به صورت قابل فهم قرائت نموده ...) پرستار سیرکولر و اسکراب و 

تایید تیم را در خصوص هر بند اخذ مینماید



جراحی ایمن پس ازالقا بیهوشی وقبل ازاقدام به برش پوستی
• نقششان رااعالم می کنند.اعضا خودشان رو معرفی می کنند.درحضور تیم جراحی  .

• هویت بیمار

• نوع جراحی

• محل جراحی

• .اعالم وتایید می شوند

• .مینان حاصل می شودمجددا ازدریافت آنتی بیوتیک پروفیالکسی یک ساعت قبل ازبرش پوستی اط

• افزایش خونریزی.مثل طوالنی شدن زمان جراحی.جراح مخاطرات قابل پیش بینی رابررسی می نماید

• .بیهوشی مخاطرات بیمارراارزیابی وبررسی می نماید

• .دصحیح تجهیزات اطمینان حاصل می نمایدتیم پرستاری تایید استریلیزاسیون ونشانگرها راکنترل نموده از عملکر

• . گرافی ها درمعرض دید قرار داده می شود



جراحی ایمن قبل از انتقال بیماربه خارج از 
اتاق جراحی

• نام پروسیجر.پرستاراتاق درحضورتیم جراحی 

• .گازها وسوزن هارااعالم می کند.شمارش ابزارها

• خواندن برچسب ظرف حاوی نمونه پاتولوژی 

• عنوان مشکالت تجهیزاتی 

• .نحوه مراقبت درریکاوری عنوان می شود



2سطح/نیروی انسانی

• براوردبراساس تعداد اتاق های جراحی

• پرسنل اتاق 2/اتاق عمل جنرال به ازا هراتاق جراحی 

عمل

• پرسنل اتاق عمل3/قلب باز

• پرسنل3.5/پیونداعضا

• بک نیرو/اتاق جراحی 5هر/امورپذیرش بیمار 

1سطح/مستندات پرونده

• ثبت شرح عمل قبل از خروج بیمارازاتاق عمل

• فرم بیهوشی وفرم مراقبت بعد جراحی 

• ترخیص از ریکاوری با دستور پزشک بیهوشی

• پزشک /تعیین تکلیف برای بخش ویژه پس ازجراحی 

بیهوشی

• قبل ازخروج بیمارازاتاق عمل/ثبت دسنورات بعدازعمل 



• قبل از انتقال بیمار به خارج از اتاق عمل

• قبل از انتقال بیمار به خارج از اتاق عمل توسط پرستار مربوطه 

و در حضور پرستاران اتاق عمل، کادر بیهوشی و 

جراحان، نام پروسیجر، اتمام شمارش ابزارها، گازها و/جراح

• برچسبگذاری ظرف حاوی نمونه صحت سوزنها اعالم شده، 

آزمایشگاه با خواندن نام بیمار تایید میگردد و سپس /پاتولوژی

. مطرح میگرددمشکالت تجهیزاتی پیش آمده در حین عمل 

• مربوط به ریکاوری و مدیریت دغدغه های در حضور تیم نهایتاً 

میشوندبیمار مطرح 

• بالینی بیمار، سوابق وضعیت متخصص بیهوشی با توجه به 

پزشکی و نظر پزشك جراح در رابطه با بستری در مشاوره های 

بخش ویژه تصمیم گیری مینماید

• پس از القا بیهوشی و قبل از اقدام به برش پوستی

• پس از بیهوشی و قبل از اقدام به برش پوستی و در حضور 

جراحان، اعضای تیم /پرستاران اتاق عمل، کادر بیهوشی و جراح

خود را معرفی و نقششان را اعالم نموده متعاقباً هویت

• تایید ) موعع عمل(بیمار، پروسیجر جراحی و ممل انجام برش 

میشود و از تجویز آنتی بیوتیك مناسب در صورت لزوم و طی یك 

ساعت قبل از اقدام به برش پوستی اطمینان

• وقایع حاد قابل پیشبینی مرتبط با جراح . حاصل میگردد

موقعیتهای حاد یا غیر روتین، طول مدت عمل، میزان از دست (

دغدغههای مرتبط به(، کادر بیهوشی )رفتن خون

• رهای تایید استریلیزاسیون و نشانگ(و تیم پرستاری ) بیمار فعلی

بررسی ) مربوطه و مسائل و دغدغههای مربوط به تجهیزات

میشوند و نهایتاً در دسترس و معرض دید بودن

• .گرافیهای مربوطه تایید میشوند



• ، بایستی با توجه به صالحدید نمونه هاجهت نگهداری محلولها 

گروههای مختلف پزشکی و مسئول فنی آزمایشگاه مشخص 

ممنوع میباشدبه همراه بیمارپاتولوژی تحویل نمونه های . گردد

• چارچوب ثبت برای تستهای پاتولوژی از جمله مشخصات . 

جراحی شده، تاریخ محل دموگرافیکی بیمار، نوع نمونه، 

تحویلبه آزمایشگاه، شخص نمونه ها ارسال 

• .دهنده و گیرنده تعیین شده و بر اساس ان اقدام شود

• ترخیص بیمار از اتاق عمل با دستور متخصص بیهوشی

• بیمار توسط کادر ذیصالح بالینی اتاق عمل به پرستار باتحویل 

رعایت اصول مربوطه

• (پرتابلو پالس اکسیمتر فشارسنج )مانیتورینگداشتن همراه 

• راز اکسیژن و وسایل کمك تنفسی با توجه به شرایط بیمااستفاده 

• پوشش مناسب و حریم خصوصی بیمار حین انتقالرعایت 

• مجهز بودن برانکارد به ریل مانند )از وسائل انتقال ایمن استفاده 

(محافظ

• متخصص بیهوشی در هر صورت و بدون توجه به نوع بیهوشی 

بیماران به طور همزمان نمی تواند مسئولیت بیش از دو بیمار را 

بپذیرد بیهوشی

• دنمیباشمحاسبه بعد ممنوع و غیر قانونی بوده و قابل به بیمار سوم 


