


مفھوم اصلی وگسترده

جراحی ایمن•
قبل ازجراحی•
حین جراحی•
پس از جراحی•



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

• لیست تشخیص ھای جراحی اورژانس

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

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

• الزام مشاوره بیھوشی برای کلیھ بیماران الکتیو وتعیین کالس .مشاوره ھا : پره آپ ASA

• رضایت آگاھانھ

• تخمین مدت زمان پذیرش بیماران

• پروتکل ناشتایی بیماران



• مراقبت ھای عمومی بالینی

• 97آبان .راھنمای 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 ھمگن

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

• پیش گیری وکنترل عفونت/استریلیزاسیون وضدعفونی

• کتاب استانداردھای پست سازمانی



1سطح /قبل ازجراحی
مانیتورینگ مستمر ھمودینامیک بیمار

• کنترل عملکرد تجھیزات بیھوشی

• .کنترل سیستم مانیتورینگ سیستم ھای حیاتی

• اتصاالت.آالرم ھا 

• حدف تجھیزات معیوب وفراخوان شده ومازاد

• اطمینان ازبرقراری جریان صحیح گازھای طبی

• آالرم غلظت پایین اکسیژن

• کاپنو.اندازه گیری مستمرغلظت دی اکسید کربن

• سیستم ھشداردھنده آماده بھ کاربرای زمان بروز اختالل 
درسیستم ھای مرکزی گازھای طبی

تحویل بیمارازبخش بھ اتاق عمل
ھویت فعال بیماربا پرونده ،گرافی ھا

مشاوره بیھوشی،نتایج :کنترل مستندات مرتبط درپرونده
پاراکلینیک

غیرثابت،.ھرگونھ زیورآالت اجزامصنوعی وکاشتنی ثابت 

انتقال با ویلچر یا برانکارد

فرم آمادگی قبل ازجراحی

.انتقال با پرسنل ھمگن.پوشش مناسب.حفظ حریم 

عدم رویت اتاق ھای عمل وریکاوری.کاھش اضطراب بیمار

3سطح/بیماربدحال وپس از جراحی



1سطح/عملکرد ایمن حین وپس ازجراحی • جراحی ایمن قبل از القا بیھوشی بھ بیمار  
• صحت ھویت بیماربطور فعال

• صحت عالمت گذاری محل جراحی خصوصادر اعضا قرینھ
• صحت عملکرد ماشین بیھوشی

• آماده بودن داروھا
• احراز عملکرد صحیح اتصاالت جھت مانیتورینگ مستمر عالیم حیاتی

• ارزیابی بیماردررابطھ با تاریخچھ مشکالت راه ھوایی 
• ارزیابی بیماران مستعد خونریزی 



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

• ھویت 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

• .بیھوشی مخاطرات بیمارراارزیابی وبررسی می نماید

• .دصحیح تجھیزات اطمینان حاصل می نمایدتیم پرستاری تایید استریلیزاسیئن ونشانگرھا راکنترل نموده از عملکر

• . گرافی ھا درمعرض دید قرار داده می شود



جراحی ایمن قبل از انتقال بیماربھ خارج از 
اتاق جراحی

• نام پروسیجر.پرستاراتاق درحضورتیم جراحی 

• .گازھا وسوزن ھارااعالم می کند.شمارش ابزارھا

• خواندن برچسب ظرف حاوی نمونھ پاتولوژی 

• عنوان مشکالت تچھیزاتی 

• .نحوه مراقبت درریکاوری عنوان می شود



2
2سطح/انسانینیروی 

• براوردبراساس تعداد اتاق ھای جراحی

• پرسنل اتاق 2/اتاق عمل جنرال بھ ازا ھراتاق جراحی 
عمل

• پرسنل اتاق عمل3/قلب باز

• پرسنل3.5/پیونداعضا

• بک نیرو/اتاق جراحی 5ھر/امورپذیرش بیمار 

1سطح/مستندات پرونده

• ثبت شرح عمل قبل تز خروج بیمارازاتاق عمل

• فرم بیھوشی وفرم مراقبت بعد جراحی 

• ترخیص از ریکاوری با دستور پزشک بیھوشی

• پزشک /تعیین تکلیف برای بخش ویژه پس ازجراحی 
بیھوشی

• قبل ازخروج بیمارازاتاق عمل/ثبت دسنورات بعدازعمل 
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