
 

 عج() يلیعصرمرکس آمًزشی درماوی 

 باربخشیبهبًد کیفیت ي اعت

 دستًرالعمل داخلی

 

 واشتایی بیماران قبل از عمل جراحی بر اساس ساعات مجازدستًرالعمل  عىًان دستًرالعمل:

   درماوی ي اتاق عمل های بخش کلیه پرسىل درماویمخاطبیه: 

 کاهش خطر آسپیراسیًن ریوًی در پوی  با  حفظ ایمىی بیمارهذف: 

   القای بیهًشی در بیماران الکتیً
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:تاریخ ايلیه ابالغ 34/23/:6  

تاریخ آخریه بازوگری : 8:/32/6  

:تاریخ آخریه ابالغ 36/6/:8  

 تاریخ بازوگری بعذی :9:/32/6

 :يیرایش01

50IN89کذ دستًرالعمل: 

 

افرزایی برا   یاب   بیماری سمیىٍ ایبیمبسان باب  ي  دس تمبمی ػىیه اػت )الکتیً(شای بیمبسان ػبلم تحت عمل جشاحی اوتخببیساَىمب بایه 

 مبوىذ ببسداسی، چبقی، دیببت، َشوی َیبتبل، سیفالکغ معذی مشيی، ایلئًع ي یاب )سا دس بش ومی گیشد مًثز بز تخلیٍ معدٌشزایط بالیىی 

تمبل آػپیشاػایًن َماشاٌ ببشاذ، اص ایاه سي ساَاشدَابی      شایط ممکه اػت بب تبخیش دس تخلیٍ معذٌ ي افضایش احایه شچًن  .(اوؼذاد سيدٌ

 پیشگیشاوٍ دیگش ویض ببیذ دس ایه مًاسد اتخبر شًد.

 الزم واشتایی قبل از عمل:زمان حذاقل 

 ساعت قبل اس عمل 3شفاف; مایعات * 

 ساعت قبل اس عمل 7سبک; غذای ** 

 ساعت قبل اس عمل 9سىگیه; یم ي حج غذای*** 

 ساعت قبل اس عمل 5; مایرشیز 

 ساعت قبل اس عمل 7; )شیز خشک(فزمًلی وًسایانغذای 

 ساعت قبل اس عمل 7غیز اوساوی; شیز 

 

 تًضیحات;

 ، وًشببٍ َبی گبصداس، چبی شفبف ي قًٌُفبف: آة میًٌ َبی بذين تکٍ)پبلپ(شمبیعبت * 

 ػاک: وبن تؼت ي مبیعبت شفبفغزای ** 

  ، وًشیذوی َبی داسای تکٍ)پبلپ(حبيی گًشت، چشة ،خشکجبمذ، ػىگیه: غزاَبی ی غزا*** 

  یشتشی احتیبج داسدَمبوىذ جبمذات اػت ي بٍ صمبن وبشتبیی بغیش اوؼبوی: شیش 

 مىابع:

 7931شبسات اوجمه آوؼتضیًلًطی ي مشاقات َبی يیظٌ ایشان، تببؼتبن ببلیىی اسصیببی پیش اص عمل بیمبسان جشاحی، اوتساَىمبی 

 کىىدگان کىىدٌ/ تهیٍ تهیٍ

 اػفىذیبس تًُسی

 )ػشپشػتبس اتبق عمل(

 غالمیمشیم 

 ًَشاشی( شىبع)کبس

 اششف مجىًوی

 )کبسدان اتبق عمل(

 مختبس يلی الُی

 )ػشپشػتبس جشاحی مشدان(

 افؼبوٍ وًسيصیدکتش 

 )متخصص بیًُشی(

 بیظن یضدیدکتش 

 بیًُشی( ذیش گشيٌم)

 ابالغ کىىدٌ کىىدٌ تصًیب تأییدکىىدٌ

 ػیذ محمذ جمبلیبن دکتش 

 (مؼئًل ایمىی بیمبسػتبن)
 ي پبیش کیفیتاعضبء کمیتٍ ػىجش 

 دکتش ػیذ محمذ جمبلیبن

 )سیبػت بیمبسػتبن(


