
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

بیمار با دو برگه بستری جهت 
جراحی ازمطب ویادرمانگاه مراجعه 

.میکند

آیانیازبه
.عمل دارد

بیمارطبق فرم ارزیابی اولیه ارزیابی
میشودوآموزشهای بدوورودطبق فرم مربوطه 

.داده میشود

.تخت بیمارمشخص میشود
.لباس بیمارعوض میشود

خدمه

.پرونده ی بیمارمرتب میشود
بستری شدن به پزشک اطالع 

.داده میشود
پرستار

شرح حال .پزشک جهت ویزیت مراجعه میکند
.نوشته میشودمیگیردودستورپزشک

پزشک

وی الین تعبیه دستورات اجرامیشودآی
واگرنیازبه آزمایش .میشودوسرم شروع میشود

.بودنمونه خون اخذوارسال میشود

خدمات-پرستار

وبیماردرلیست .به اتاق عمل اطالع داده میشود
.عمل قرارمیگیرد

پرستار

بعدازآماده شدن اتاق عمل وکامل نمودن زمان ان
پی اوبیماروآماده بودن آزمایش وپرونده

اتاق عمل-پرستار

بیمار در بخش جراحی 

.دمی شوتعیین تکلیف

و آیا عمل االکتی

است 

بیماردربخش تحت نظرمی 
گرفته ماندتاتصمیمات الزم وبعدی

ویزیت روزبعد

ودبیهوشی ویزیت میشبیمارتوسط

اخذ وبه رویت جواب آزمایشات

.پزشک میرسد

.لیست عمل نوشته میشود

ب



.بیماربه اتاق عمل فرستاده میشود

پرستار

پرستاراتاق عمل وتکنسین بیهوشی
.بیمارپرونده راتحویل میگیرند

.عمل بیمارانجام میشود

بعدازگذراندن مراحل ریکاوری 
ازنظربیهوشی اطالع به بخش حهت
.تحویل بیمار

وارزیابی تحویل بیمارازتکنسین بیهوشی
بیمارازنظرهوشیاری اتصاالت 
.بادستبندشناسایی وبرگه بیهوشی

پرستار

.کنترل پرونده بیمارودستورات بعدعمل

پرستار

.انتقال بیمارازاتاق عمل به بخش

بیماروالدین-خدمه-پرستار

اول صبح به اتاق عمل ارسال میشود

اخذ رضایت آگاهانه از مددجو توسط 
متخصص جراح در حضور پرستار

انجام مشاوره بیهوشی توسط متخصص 
بیهوشی در اتاق عمل



انتقال بیمارازروی برانکاردبرروی تخت 
.طبق پرونده وشماره ی تخت

خدمات

لباس وپوزیشن بیمار درتخت مرتب 
.میشود

رلکنت-کنترل عالئم حیاتی-ارزیابی بیمار
.کنترل اتصاالت-دستورات پزشک

پرستار

آموزش به بیمارردررابطه باان پی اوماندن 
-زنظرایمنی-ومراقبت ازمحل عمل

-تنفس مراقبت خروج ازاتصاالت-بهداشت
.حفظ آرامش

آیابیماردستور
.داردترخیص

گزارش پرستاری وبرگه های باالسربیمارجمع 
.آوری ومرتب میشود

پزشک جراح
انجام دستورات داده شده بدو 

.عمل
پرستار

-بعدترخیص دررابطه باتغذیه آموزشهای
زمان مراجعه به -داروهای تجویزشده-استحمام

.مادرداده شود

جواب -انجام پیگیریهای الزم بعدعمل
-پاتولوژی 

ه نوشتن خالصه پروند-مرتب کردن پرونده بیمار
.تجویزدارو-کارهای بیمهانجام

تعویض -ویزیت درروزبعدعمل
.پانسمان طبق خط مشی



.تجویزدارو-کارهای بیمهانجام

منشی

رویت کارشناس بیمه

ارسال پرونده به ترخیص جهت تسویه 
.حساب

ترخیص بیماروتحویل برگه ترخیص به
.مسئول شیفت

بیماروالدین

خروج 
بیمارازبخش

پرستار

دستورترخیص بعدازعمل جراحی 
.بعد ازبهبودی ازنظرپزشک

پرستار



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.ودبیهوشی ویزیت میش

اخذ وبه رویت 

.لیست عمل نوشته میشود



.اول صبح به اتاق عمل ارسال میشود



جواب 

تعویض 
.پانسمان طبق خط مشی



پرستار


