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 بعد تا عمل از جراحی، قبل عمل کاندید بیمار از مستمر مراقبت انجام -1 :هدف
 بیمار سالمت و ایمنی حفظ منظور به عمل از

 هاجلوگیری از تأخیر در انجام عمل و کاهش کنسلی -2
 کاهش مدت اقامت بیمار -3

 -ایمنی جراحی لیست چک -پرستاری ایحرفه استاندارهایکتاب  منابع و مراجع:

 سوداث برونر -جراحی -پرستاری هایمراقبت

  :تعاریف

 NPO: ناشتا 

 FC: ادراری سند 

 C.X.Ray: ریه عکس 

 State: سریع 

 NGT: معده-لوله بینی 

 (: های دقیق انجام کار، به ترتیب، مسئول انجامگام)  شیوه انجام کار

 عمل از قبل هایآمادگی بخش در پذیرش از قبل روز یک عمل از قبل هایمراقبت 

 .شودمی انجام بیمارستان در

 بایست شب قبل از عمل جراحی به بخش الکتیو می بیماران کاندید عمل جراحی

 های قبل از عمل برای وی صورت گیرد.بستری شوند تا آمادگیمراجعه نموده و 

 عمل از قبل هایآمادگی ،جراحی عملبستری برای  بودن بیمار کاندید صورت در 

 .شود انجام پزشک دستور و زیر دستوالعمل طبق بخش در
 عمل از قبل هایآمادگی مراقبت واحد در: 

ارجاع از مطب، دستور عمل به واحد پذیرش مراجعه نموده و در صورت  بیمار -1

 دهد.درج شده را ارائه میجراحی پزشک که در دفترچه بیمار یا برگ دستورات 

و تشکیل  منشی پذیرش بیمار باید پس از ثبت کامل اطالعات بیمار در سیستم -2

 ، زمان دقیق مراجعه برای بستری شدن را به بیمار اطالع دهد.پرونده

 و دستبند شناسائی بیمار در ساعت مقرر مراجعه نموده و بعد از اخذ پرونده -3

 نماید.ی بستری شدن مراجعه میبه بخش مربوطه برا پذیرشواحد از 

بررسی دستبند  پس از بایست بیمار را تحویل گرفته وپرستار مسئول بیمار می -4

به تخت موردنظر معرفی نموده و بیمار را  شناسائی و پرونده بیمار، خود را

 راهنمائی کند.

دستورات درمانی  بایستپزشک معالج بیمار پس از ویزیت و معاینه بیمار می -5

، نوع عمل جراحی، آزمایشات درخواستیبیمار،  / نبودنبودن NPOرا )شامل: 

و...( در برگه  های مورد نیاز، رزرو خون و مشاورات پیشنهادیگرافی

ثبت نموده و مهر و پرونده بیمار با ذکر تاریخ و ساعت، « دستورات پزشک»

 امضاء نماید.

لیست اعمال جراحی نیازمند اخذ رضایت »مطابق  بایستپزشک معالج بیمار می -6

همراه یا تمامی اقدامات و عوارض عمل جراحی را برای بیمار ) ،«آگاهانه

یا امضاء بیمار )« رضایت آگاهانه»یل برگه مکتوضیح داده و پس از ت بیمار(

 .همراه بیمار( را اخذ نماید
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مطالعه  به دقت را« دستورات پزشک»موظف است برگه پرستار مسئول بیمار،  -7

 و غذائی را بررسی و اجراء نماید. تشخیصی نموده و دستورات داروئی،

ها الزم آموزش ر،دستورات پزشک معالج بیما مطابقپرستار مسئول بیمار باید  -8

و...(  عمل از قبل داروها از استفاده نحوه ناشتائی و شروع زمان :را )مثالا 

 ائه دهد.رابه بیمار 

با استفاده از دستگاه  سال 40 باالیباید برای پرستار مسئول بیمار  -9

به رؤیت پزشک معالج بیمار  گرفته و ECG الکتروکاردیوگرافی پرتابل،

 در پرونده بیمار قرار دهد. ج،لرسانده و پس از اخذ مهر و امضاء پزشک معا

 پرستار مسئول بیمار با کمک کارکنان خدمات -10

پس از اخذ را به واحد تصویربرداری منتقل و  سال 60 باالی بیمارانباید 

C.X.Ray بخش  بیمار را به، نتیجه را به اطالع پزشک معالج بیمار رسانده و

 مربوطه برگرداند.

بسته به نوع باید  پرستار مسئول بیمار -11

مشخصات بیمار را  واخذ نموده  از بیمار نمونه آزمایش ،درخواستی آزمایشات

 در اسرع وقت بدهند تا بخش کارکنان خدمات بر روی نمونه ثبت کرده و به

 لیست آزمایش مورد نظر را در و تحویل شود نمونه را به واحد آزمایشگاه

 .تا برای پیگیری در خاطر بماند بزند عالمت درخواستی آزمایشات

بایست بالفاصله پس از منشی آزمایشگاه می -12

برگه نتایج را به کارکنان خدماتی بخش آزمایشگاه مشخص شدن نتیجه آزمایش، 

 داده تا به بخش بستری بیمار تحویل نمایند.

 پرستار مسئول بیمار  ،خون رزرو برای پزشک معالج بیمار دستور صورت در

بگیرد و مشخصات بیمار  خون نمونهاز بیمار  پرستار شاهدباید در حضور 

را تکمیل نمایند. سپس « درخواست خون»و برگه  را بر روی نمونه ثبت کرده

به کارکنان  برای رزرو در بانک خون )واحد آزمایشگاه( نمونه و برگه را

 تحویل دهند تا در اسرع وقت به واحد آزمایشگاه تحویل شود. خدمات بخش

مار در صورت مشاهده پرستار مسئول بی -13

مار تماس گرفته و مراتب عی )بحرانی( باید با پزشک معالج بیادیر غیرطبیمق

 رسانی نماید.را اطالع

  در صورت استفاده از دستور تلفنی، پرستار مسئول بیمار در حضور پرستار

دوم ضمن تکرار دستورات پزشک با صدای رسا و واضح، دستورات را با درج 

و پرستار حاضر در پرونده بیمار  تاریخ و ساعت، با درج مهر و امضاء خود

 کند.ثبت می

لیست  هر شب بایستپرستار مسئول شیفت می -14

 (اورژانسی که در شیفت شب بستری شدهبیماران )مشمول عمل جراحی  بیماران

 نمایند.اتاق عمل تحویل به تهیه و  22:00قبل از ساعت  را

بایست با پزشک پرستار مسئول بیمار می -15

پس از معرفی کامل بیمار، دستورات پزشک معالج متخصص بیهوشی تماس گرفته و 

محل عمل و... را به اطالع وی  عمل وانجام ر نوع عمل، زمان ب بیمار مبنی

 برساند تا ایشان در اولین فرصت برای ویزیت بیمار اقدام نماید.
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پس از ویزیت موظف است پزشک متخصص بیمار  -16

با ذکر تایخ و ساعت ثبت « مشاوره پزشک بیهوشی»بیمار دستورات را در برگه 

 .نموده و مهر و امضاء نماید

بایست دستورات پزشک پرستار مسئول بیمار می -17

مندرج را اجراء و پیگیری اقدامات تشخیصی  رسی نموده ومتخصص بیهوشی را بر

ک متخصص بیهوشی و پزشک معالج شپز نماید و نتایج را به صورت دقیق به اطالع

 بیمار برساند.

 بخش به انتقال بیمار به نیاز در صورت -18

 با را الزم بایست هماهنگیعمل جراحی، پرستار مسئول بیمار می بعد از ویژه

دهد. در صورت نبودن تخت خالی،  انجام مقصد بخش مربوطه مسئول و سوپروایزر

هماهنگی نموده و نتیجه را به بخش سوپروایزر وقت با مسئول مدیریت تخت 

 کند.مربوطه منعکس می

بایست محل و وسعت پرستار مسئول بیمار می -19

عمل جراحی را به کارکنان خدمات اطالع داده تا وی محل را شیو )تراشیدن 

 موهای زائد( نماید.

تمام اقدامات  بایستپرستار مسئول بیمار می -20

مطابق پرونده بیمار « رش پرستاریگزا»در برگه انجام شده را به طور دقیق 

ضمن درج تاریخ و ساعت ثبت نموده و مهر و امضاء دستورالعمل گزارش نویس، 

 نماید.

مسئول بیمار با کمک کارکنان خدمات  رستارپ -21

-نیو ب بخشیدرون ینحوه جابجائ»باید بیمار را با رعایت کامل دستورالعمل 

به اتاق عمل منتقل نموده و به مسئول تحویل گرفتن بیمار  «مارانیب بخشی

 در اتاق عمل تحویل نمایند.

اوراق  پرستار مسئول بیمار موظف است کلیه -22

 به عمل اتاق به پرونده و بیمار همراه به را بیمار نتایج اقدامات تشخیصی

 .دهد تحویل عمل اتاق در بیمار گیرنده تحویل پرستار

 یا و حساسیت موظف استپرستار مسئول بیمار  -23

 به شفاهی هم و کتبی هم را( نابینائی – ناشنوائی) خودمراقبتی در مشکل

 .نماید گزارش عمل اتاق پرسنل

مسئول اتاق عمل باید پس از طی روند  -24

آمادگی بیمار برای ریکاوری بیمار، با مسئول بخش مربوطه تماس گرفته و 

 انتقال به بخش را اطالع رسانی نماید.

پرستار مسئول بیمار با کمک کارکنان خدمات  -25

بیمار را پس از  به اتاق عمل مراجعه ومی بایست  )ویلچر( و به همراه تخت

 بخش منتقل نمایند.تحویل گرفتن به 

 بستری بخش در عمل از قبل آمادگی 

بایست دستورات درمانی پزشک معالج بیمار پس از ویزیت و معاینه بیمار می -1

بودن/ نبودن بیمار، نوع عمل جراحی، آزمایشات درخواستی،  NPOرا )شامل: 

های مورد نیاز، رزرو خون و مشاورات پیشنهادی و...( در برگه گرافی
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پرونده بیمار با ذکر تاریخ و ساعت، ثبت نموده و مهر و « دستورات پزشک»

 امضاء نماید.

خذ رضایت لیست اعمال جراحی نیازمند ا»مطابق بایست پزشک معالج بیمار می -2

تمامی اقدامات و عوارض عمل جراحی را برای بیمار )یا همراه ، «آگاهانه

امضاء بیمار )یا « رضایت آگاهانه»بیمار( توضیح داده و پس از تکمیل برگه 

 همراه بیمار( را اخذ نماید.

پس از انطباق هویت بیمار با مشخصات  پرستار مسئول بیمار، موظف است -3

را به دقت مطالعه نموده « دستورات پزشک»برگه  پرونده و دستبند شناسائی،

 و دستورات داروئی، تشخیصی و غذائی را بررسی و اجراء نماید.

ها الزم پرستار مسئول بیمار باید مطابق دستورات پزشک معالج بیمار، آموزش -4

عمل و...(  از قبل داروها از استفاده نحوۀ ئی وناشتا شروع را )مثالا: زمان

 به بیمار ارائه دهد.

انجام  قبل از ساعت 8 حداقل بیمار بودن NPO پرستار مسئول بیمار باید از -5

 کند. حاصل عمل جراحی، اطمینان

 برگه در و گیری کردهاندازه را بیمار وزن پرستار مسئول بیمار باید قد و -6

 .یدنما ثبت بیمارپرونده  «تغذیه ارزیابی»

پرستار مسئول بیمار باید پس از مصاحبه با بیمار و معاینه وی، برگه  -7

 پرونده بیمار را تکمیل نماید.« ارزیابی اولیه»

از بیمار  درخواستی، پرستار مسئول بیمار باید بسته به نوع آزمایشات -8

ه نمونه آزمایش اخذ نموده و مشخصات بیمار را بر روی نمونه ثبت کرده و ب

کارکنان خدمات بخش بدهند تا در اسرع وقت نمونه را به واحد آزمایشگاه 

بزند  درخواستی عالمت آزمایشات لیست تحویل شود و آزمایش مورد نظر را در

 تا برای پیگیری در خاطر بماند.

بایست بالفاصله پس از مشخص شدن نتیجه آزمایش، برگه منشی آزمایشگاه می -9

خدماتی بخش آزمایشگاه داده تا به بخش بستری بیمار نتایج را به کارکنان 

 تحویل نمایند.

 پرستار مسئول بیمار  خون، رزرو برای پزشک معالج بیمار دستور در صورت

خون بگیرد و مشخصات بیمار  از بیمار نمونه پرستار شاهدباید در حضور 

پس را تکمیل نمایند. س« درخواست خون»را بر روی نمونه ثبت کرده و برگه 

نمونه و برگه را برای رزرو در بانک خون )واحد آزمایشگاه( به کارکنان 

 خدمات بخش تحویل دهند تا در اسرع وقت به واحد آزمایشگاه تحویل شود.

در صورت مشاهده پرستار مسئول بیمار  -10

با پزشک معالج بیمار تماس گرفته و مراتب  عی )بحرانی( بایدمقادیر غیرطبی

 د.را اطالع رسانی نمای

  در صورت استفاده از دستور تلفنی، پرستار مسئول بیمار در حضور پرستار

دوم ضمن تکرار دستورات پزشک با صدای رسا و واضح، دستورات را با درج 

تاریخ و ساعت، با درج مهر و امضاء خود و پرستار حاضر در پرونده بیمار 

 کند.ثبت می

بایست هر شب لیست پرستار مسئول شیفت می -11
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اورژانسی که در شیفت شب بستری شده( بیماران )مشمول عمل جراحی بیماران 

 تهیه و به اتاق عمل تحویل نمایند. 22:00را قبل از ساعت 

بایست با پزشک پرستار مسئول بیمار می -12

متخصص بیهوشی تماس گرفته و پس از معرفی کامل بیمار، دستورات پزشک معالج 

نوع عمل، زمان انجام عمل و محل عمل و... را به اطالع وی  بیمار مبنی بر

 برساند تا ایشان در اولین فرصت برای ویزیت بیمار اقدام نماید.

پزشک متخصص بیمار موظف است پس از ویزیت  -13

یخ و ساعت ربا ذکر تا« مشاوره پزشک بیهوشی»بیمار دستورات را در برگه 

 ثبت نموده و مهر و امضاء نماید.

بایست دستورات پزشک مسئول بیمار می پرستار -14

متخصص بیهوشی را بررسی نموده و اقدامات تشخیصی مندرج را اجراء و پیگیری 

نماید و نتایج را به صورت دقیق به اطالع پزشک متخصص بیهوشی و پزشک معالج 

 بیمار برساند.

 بخش به انتقال بیمار به نیاز در صورت -15

 با را الزم بایست هماهنگیمسئول بیمار میعمل جراحی، پرستار  بعد از ویژه

، تخت خالی. در صورت نبودن دده انجام مقصد مربوطه بخش مسئول و سوپروایزر

نموده و نتیجه را به بخش هماهنگی با مسئول مدیریت تخت  سوپروایزر وقت

 .کندمربوطه منعکس می

-و مثانه ایدر صورت نیاز به آمادگی روده -16

، بیمار از بابت اجابت مزاج بررسی شده و در صورت نیاز کارکنان خدمات ای

بیمار را تا سرویس بهداشتی همراهی نموده و به بخش مربوطه برگرداند )و 

 استفاده شود(.و سوند ادراری یا برای بیماران ناتوان از لگن 

 و وسعت بایست محلپرستار مسئول بیمار می -17

تا وی محل را شیو )تراشیدن مات اطالع داده عمل جراحی را به کارکنان خد

 موهای زائد( نماید.

قبل از انتقال بیمار پرستار مسئول بیمار  -18

به بیمار  کارکنان خدماتبا کمک گان و کاله را  بایستمیبه اتاق عمل 

 بپوشانند.

 بر پزشک معالج بیمار مبنی دستور در صورت -19

پس از  و گرفته رگ بیمار از بایست، پرستار مسئول بیمار میپروفیالکسی

 .یدنما اجرا را پروفیالکسی آنژیوکت گذاری،

پرستار مسئول بیمار قبل از انتقال بیمار  -20

 دن تجهیزات پزشکی )مثالا: پروتز، پالتین ووب ءبایست از مهیابه اتاق عمل می

 اطمینان حاصل نماید.و...(  لنز

پرستار مسئول بیمار قبل از انتقال بیمار  -21

 عینک، زیورآالت،)شامل:  لوازم همراه بیمار بایست کلیهمی به اتاق عمل

پس از لیست را جدا کرده و  و...( جداشدن قابل یپروتزها و مصنوعی دندان

به پرستار برگه و لوازم را ها و اخذ امضاء بیمار در زیر لیست، نمودن آن

 .مسئول شیفت تحویل دهد
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در راستای رعایت اصول  باید کارکنان خدمات -22

، و جلوگیری از اختالل در تجهیزات پزشکی )پالسی اکسی متر(، کنترل عفونت

 .روی ناخن بیمار را با پنبه الکلی تمیز نماید الک پس از توضیح به بیمار

پرستار مسئول بیمار قبل از انتقال بیمار  -23

پرونده بیمار « های قبل از عمل جراحیمراقبت»بایست برگه به اتاق عمل می

 را تکمیل نماید.

بایست تمام اقدامات پرستار مسئول بیمار می -24

پرونده بیمار مطابق « گزارش پرستاری»انجام شده را به طور دقیق در برگه 

ضمن درج تاریخ و ساعت ثبت نموده و مهر و امضاء  ،دستورالعمل گزارش نویسی

 نماید.

پرستار مسئول بیمار با کمک کارکنان خدمات  -25

-نیو ب بخشیدرون ینحوه جابجائ»ید بیمار را با رعایت کامل دستورالعمل با
به اتاق عمل منتقل نموده و به مسئول تحویل گرفتن بیمار  «مارانیب بخشی

  در اتاق عمل تحویل نمایند.

اوراق  پرستار مسئول بیمار موظف است کلیه -26

 به عمل اتاق به پرونده و بیمار همراه به را بیمار نتایج اقدامات تشخیصی

 .دهد تحویل عمل اتاق در بیمار گیرنده تحویل پرستار

 یا و حساسیت پرستار مسئول بیمار موظف است -27

 به شفاهی هم و کتبی هم را( نابینائی – ناشنوائی) خودمراقبتی در مشکل

 .نماید گزارش عمل اتاق پرسنل

مسئول اتاق عمل باید پس از طی روند  -28

بخش مربوطه تماس گرفته و آمادگی بیمار برای ریکاوری بیمار، با مسئول 

 انتقال به بخش را اطالع رسانی نماید.

پرستار مسئول بیمار با کمک کارکنان خدمات  -29

می بایست به اتاق عمل مراجعه و بیمار را پس از )ویلچر( و به همراه تخت 

 تحویل گرفتن به بخش منتقل نمایند.
 (ریکاوری) جراحی عمل از بعد مستمر پایش و مراقبت 

 کنترل هوشیاری سطح نظر از را بیمارباید  عمل از پسپرستار مسئول بیمار،  -1

 .دکن

در صورت  و نموده ارزیابی را بیمارپرستار مسئول بیمار، موظف است تنفس  -2

 .دده اطالع بیهوشیمتخصص  پزشک به، تنفسی دیسترس تشخیص

 را( FC – NGT -درن  -سرم ) بیمار بایست اتصاالتپرستار مسئول بیمار، می -3

 .کند حاصل اطمینان آن عملکرد صحت از و دهد قرار مناسب محل در

 صورت در و کرده کنترل را بیمار هایبایست پانسمانپرستار مسئول بیمار، می -4

 گزارش پزشک معالج بیمار و بیهوشی پزشک متخصص به غیرطبیعی مشاهده موارد

 .کند

پزشک معالج  دستور طبق را بیمار حیاتی بایست عالئمپرستار مسئول بیمار، می -5

 پزشک متخصص به را غیرطبیعی موارد مشاهده صورت در و کرده بیمار کنترل

 .دده اطالع بیهوشی
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مانیتورینگ،  دستگاه به بیمار اتصال بایست باپرستار مسئول بیمار، می -6

پزشک  به را غیرطبیعی موارد مشاهده صورت در و را پایش کرده قلب ریتم

 .دهد اطالع بیهوشی متخصص

 متر، اکسی پالس دستگاه به بیمار اتصال بایست باپرستار مسئول بیمار، می -7

 غیرطبیعی موارد مشاهده صورت در کنترل کرده و را بیمار خون اکسیژن سطح

 .دهد اطالع بیهوشی پزشک متخصص به را

در صورت  و نماید پایش درد نظر از را بایست بیمارپرستار مسئول بیمار، می -8

 نماید. مشاوره بیهوشی پزشک متخصص و معالج بیمار پزشک نیاز با

 شدن طبیعی و کامل آمدن به هوش تا را بایست بیمارپرستار مسئول بیمار، می -9

 .باشد نظر تحت باید ریکاوری بخش در شده اعالم جدول طبق هارفلکس

 بایست در صورتپرستار مسئول بیمار، می -10

 وضعیت شدن (Stable) پایدار تا را بیمار مذکور، غیرطبیعی موارد تشخیص

 .نماید مراقبت و نگهداری ریکاوری در عمومی

 ، باید نمونهگیری آزمایشگاهمسئول نمونه -11

 نماید چک بیمار بندمچ و پرونده با را )کی ارسال کرده؟(ارسالی  پاتولوژی

 .نماید آماده بخش به تحویل برای مخصوص محل در و

 بایست کلیهمسئول بیمار، می پرستار -12

پرونده « پرستاری گزارش» رفته و مشاهدات خود را در برگهانجام گ اقدامات

ثبت و مهر و امضاء  با مهر و امضاء( نویسیگزارش دستورالعمل طبق) بیمار

 .نماید

 بایست در صورتپرستار مسئول بیمار، می -13

stable کند هماهنگی مقصد برای انتقال بیمار بخش با بیمار شدن. 

بایست پرستار مسئول بیمار در ریکاوری، می -14

 کنترل متر، ضمن اکسی پالس و مانیتورینگ دستگاه بیمار از جداکردن از پس

 و دریا بیماربر  بخش( )ریکاوری و کارکنان خدمات کمک با حیاتی، عالئم

 تخت به عمل اتاق برانکارد از را بیمار بخش مقصد، پرستار حضور

 .کنند بخش )با رعایت کامل اصول انتقال بیمار( منتقل )برانکارد(

پرستار مسئول بیمار در ریکاوری، موظف است  -15

 درخواست درصورت) پاتولوژی نمونه ها،گرافی )شامل: پرونده، تمام مستندات

 .دهد تحویل بخش پرستار به بیمه و...( را دفترچه ،(جراح

 (بستری بخش در)جراحی عمل از پس بیمار مستمر پایش و مراقبت 

 ه سپسدنمو ثابت را )برانکارد( تخت ابتدا پرستار مسئول بیمار، موظف است -1

 توجه با) اتصاالت ضمن حفظ را بیمار )بیماربر(، کارکنان خدمات بخش کمک با

کامل و رعایت اصول انتقال ایمن بیمار، به  مراقبت باو  (جراحی نوع به

 .کند منتقلتخت موردنظر 

-در خصوص مراقبت پزشک معالج بیمار دستورات بیمار، موظف استپرستار مسئول  -2

و تمامی ابهامات را طی  یدنما چک عمل جراحی از پس اقدامات درمانی و ها

 تماس با پزشک معالج بیمار رفع نماید.

عمل را  اتاق لباسباید با کمک کاکنان خدمات بخش پرستار مسئول بیمار،  -3



 
 

 

 
 

 

 

 

امام سجاد)ع( بیمارستان 

 آشتیان
 

 و قبل آمادگی از اطمینان»دستورالعمل 

 از پس بیمار مستمر پایش و مراقبت

 «جراحی اعمال

 کد سند:

ISH/INS/OR/42 
 0ویرایش: 

تاریخ تصویب: 

25/08/95 

تاریخ 

 26/08/98بازنگری:

 /صفحه:       

 تهیه کنندگان : 

 
مترون .مسئول اتاق عمل 

 .بهبود

 تآیید کننده :

 
 مدیر بیمارستان

 تصویب کننده :

 
 رئیس بیمارستان

 .دهد قرار مناسب پوزیشن در را بیمارتعویض نماید و 

( ساعت 6 )حداکثر تا باریک )دو( ساعت 2پرستار مسئول بیمار، باید هر  -4

 د.کن کنترل ریزیخون نظر از را بیمار هایپانسمان

داده  قرار مناسب در محل را بیمار اتصاالت پرستار مسئول بیمار، باید تمام -5

 .کند گذاری برچسب ها،آن عملکرد صحتاطمینان از  کسب ازبعد و 

پزشک معالج  دستور طبقحیاتی بیمار را  بایست عالئمپرستار مسئول بیمار، می -6

 15هر  اول انتقال به بخش، ساعت در استاندارد چک عالئم حیاتی) بیمار

 4تا  1هر  سپس و باریک دقیقه 30هر  سپس به مدت دو ساعت و باریک دقیقه
 پزشک متخصص به غیرطبیعی مشاهده موارد صورت در و کنترل کرده ( ساعت

 نظر از بیمار پایش دستورالعمل طبق) .کند جراح گزارش و بیهوشی

 (همودینامیک

پایش و در صورت لزوم  درد نظر از را بایست بیمارپرستار مسئول بیمار، می -7

 هماهنگی کند. درد و در خصوص تسکینبا پزشک معالج بیمار 

کنار تخت )بد  هایبار نردهیک ساعت 2بایست هر پرستار مسئول بیمار، می -8

 های کنار تخت بیمار همواره باید باال باشد(.بررسی نماید )نرده را ساید(

صادره پزشک معالج بیمار را  داروئی بایست دستوراتپرستار مسئول بیمار، می -9

 .یدنما ءاجرا state به صورت

 هایبایست آموزشپرستار مسئول بیمار، می -10

 احضار زنگ از استفاده نحوۀ اتصاالت، دستکاری عدم بودن، NPO )مثالا: الزم

 بیمار همراه در صورت عدم هوشیاری به و هوشیار بیمار به و...( را پرستار

 .دارائه ده

 بایست کلیهپرستار مسئول بیمار، می -11

بیمار و  عمومی وضعیت ،بیمار هایپاسخ ها،انجام گرفته، مراقبت اقدامات

 دستورالعمل طبق) پرونده بیمار« پرستاری گزارش» برگهمشاهدات خود را در 

 .ثبت و مهر و امضاء نماید با مهر و امضاء( نویسیگزارش

ی کنار هاینردهتخت دارای  -2 بیمار یشناسائ دستبند -1 :تجهیزاتامکانات و 

 متری اکسی پالس) برای ارزیابی وضعیت بیمار تجهیزات -4 مناسب هایپانسمان -3

 برانکارد –6 ویلچر -5 ...(و


