دانشگاه علوم پزشكي لرستان
بيمارستان امام خميني (ره ) پلدختر

-1رضايت نامه :

قبل از جراحي مي بايستي از بيمار به طور داوطلبانه
رضايت نامه عمل جراحي گرفت  .چنين اجازه نامه کتبي

آمادگي بيمار قبل از جراحي

بيمار را در مقابل عمل جراحي غير مجاز و جراح را در
برابر شکايت بيمار محافظت مي کند قبل از امضاي
رضايت نامه توسط بيمار پزشک جراح مي بايستي
توضيحات ساده و واضحي را در مورد عمل جراحي ،
خطرات  ،عوارض  ،تغيير شکل هاي بدن  ،ناتواني
يابرداشتن قسمتي از بدن همينطور نتايج مورد نظر در

مراحل زود رس و دير رس بعد از عمل جراحي بدهد .

رواني اجتماعي مستقيماً بر اعمال بدن تاثير مي گذارند
بنابراين اطال ع از نو ع اضطراب بيمار الزامي است .
 -3کاهش ترس :

هر انساني ترس خود را به شکل متفاوت با ديگري بيان
مي کند مثالً ممکن است به طور غير مستقيم و به صورت
پرسش سواالت فراوان و تکرار آنها و حتي در صورت
پاسخگويي قبلي بيان شود (ترس در افراد ديگر ممکن
است به شکل گوشه گيري) امتنا ع از ارتباط با ديگران و
معموالً تمرکز روي مطالعه کتاب يا تماشاي تلويزيون خود
را نشان بدهد.
 -4اعتقادات مذهبي و فرهنگي :

 -2از نظر رواني اجتماعي:

روش جراحي هميشه با نوعي واکنش عاطفي آشکار يا
مخفي طبيعي يا غير طبيعي همراه است به طور مثال

گردآورنده  :زهرا عزيزيان

اضطراب قبل از عمل جراحي نوعي واکنش قابل پيش
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بيني در بيماري است که تجربه جراحي را به عنوان

نقش مهمي را در ايجاد سازگاري با ترس و اضطراب دارند
اعتقاد به خداوند مي تواند همانند دارو اثر درماني داشته
باشد .
 -5بررسي جسمي :

تهديدي بر عليه نقش عادي وي در زندگي تماميت
ساختماني بدن و حتي جزء زندگي مي داند مشکالت

قبل از شرو ع درمان بايستي تاريخچه بهداشتي بيمار را
تهيه کند معاينه فيزيکي عالوه بر کنترل عالئم حياتي
اطالعات پايه جهت مقايسه هاي بعدي را جمع آوري کند.

 -6عملكرد و سيستم ايمني :

 -0تدابير تغذيه اي :

همچنين مي توان براي کم کردن تعداد ميکروب هاي

قبل از عمل جراحي الزم است که به وجود آلرژي و توجه

معموالً محدوديت مايعات و غذا شب قبل از عمل و حتي

روده براي بيمار آنتي بيوتيک تجويز کرد .

و دقت به حساسيت و واکنش هاي نامطلوب نسبت به

زود تر در نظر گرفته مي شود که هدف اصلي جلوگيري از

 -11پرستار گان بيمار را به او مي پوشاند دهان بيمار را

داروهاي خاص داراي اهميت زيادي است .

آسپيراسيون است  6.ساعت قبل از عمل غذاي ساده يا

بررسي مي کند تمام جواهرات را بايد خارج کرد  .تمام

 -7دارو درماني :

 2-4ساعت قبل از عمل مايعات صاف و ساده را بيمار مي

بيماران به استثناء بيماران اورولوژي به  ORبايستي قبل

مصرف دارو هاي قبلي به علت احتمال بروز واکنش هاي

تواند مصرف کند  .نوشيدني حاوي الکل بايد خود داري

از ورود به  ORادرار خود را تخليه نمايند .

متقابل با داروهاي هوشبري بايستي مد نظر قرار گيرند و

کرد دوران ناشتايي  8ساعت يا بيشتر براي غذا هايي

 -12ثبت گزارش قبل از عمل

هر گونه دارويي را که بيمار قبالً يا در حال استفاده است

نظير مواد چرب و سرخ کرده پيشنهاد مي شود .

چک ليست تکميل شده را بايد همراه بيمار به OR

را بايستي بررسي غدد داروهاي پر قدرت موثر بر اعمال

ممنوعيت غذايي بيمار را پزشک بيهوشي با توجه به مواد

فرستاد عالوه بر اين رضايت نامه ي عمل  +تمام گزارشات

فيزلوژيک بيمار و تداخل اثر با داروهاي هوشبري مي

غذايي مصرف بيمار تعيين مي کند همچنين سن و

آزمايشگاه و گزارش پرستاري نيز بايد ضميمه پرونده

تواند عوارض خطرناک مثل کاهش فشار خون سر

وضعيت ريوي و نو ع عمل جراحي نيز مد نظر مي باشد .

باشد گزارش هر نو ع وضعيت غير عادي که ممکن روش

خوردگي و کالس گردش خون ايجاد کند .

 -19آمادگي روده براي جراحي :

هوشبري يا جراحي را تحت تاثير قرار دهد را روي چک

 -8آموزش بيمار :

تنقيه بجز در اعمال جراحي شکم يا لگن بطور معمول

ليست و در مکاني قابل مشاهده بايد ضميمه کرد .

قبل از عمل جراحي بايستي هر بيماري را به طور

انجام نمي شود  .در اين گونه موارد عصر روز قبل از عمل

اختصاصي آموزش داد و به نياز هاي فردي وي توجه نمود

ممکن است تنقيه گرم يا مسهل تجويز شود اين عمل

آموزش را بايد از مطب پزشک شرو ع و تا زمان ورود بيمار

مشاهده بهتر موقع عمل و پيشگيري از صدمه به معده يا

به  ORادامه داد بهترين زمان آموزش از زمان پذيرش و

آلودگي اتفاقي صفاق توسط مدفو ع را ممکن مي سازد

انجام تست هاي تشخيص بايستي آموزش را آغاز کرد .

