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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

حقوق گیرندگان خدمترعایت :عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-1:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

افزایش رضایتمندي بیماران:هدف
متخصصین و پرسنل بخش اتاق عملکلیه : مخاطبین

:روش اجرا
.تابلو حقوق گیرندگان خدمت در ورودي بخش نصب شده باشد.1
.پرسنل باید در هر شیفت طبق برنامه در محل کار خود حاضر باشند.2
.براي هر عمل از قبل تهیه و آماده نمایندرامواد و وسایل الزمپرستاراتاق عمل وبیھوشی باید.3
درمان در صورت نیاز و صالحدید اطالعات ضروري در خصوص نوع و روش درمان و عوارض احتمالی را با سیرپزشک معالج باید در طول .4

.زبان ساده و قابل فهم به بیمار توضیح دهد
.بیمار را پذیرش کند... بایستی در اسرع وقت و مراقبت مطلوب و با احترام کامل بدون توجه به عوامل فرهنگی، نژاد و پري آپپرستار.5
.پرستار اتاق عمل باید قبل از انجام هرگونه پروسیجر درمانی آنرا براي بیمار توضیح دهد.6
.پرستار اتاق عمل باید حریم شخصی بیمار را حفظ کرده و رازدار باشد.7
.پرستاران اتاق عمل و بیهوشی باید اصول ایمنی بیمار را کامال رعایت کنند.8
.باید درصورت نیاز و صالحدید همراهیان بیمار را از وضع بیمارشان مطلع کنندپرستار اتاق عمل.9

.باید رضایت نامه هاي عادي و ویژه را چک کند تا حقی از بیمار ضایع نشودپري آپپرستار .10
.پرستار باید حتی االمکان طرح انطباق را رعایت نماید.11

.وکمیته بررسی شکایات بیمارستان می باشدنظارت موارد فوق بعهده مسئو ل بخش -
.در صورت تخطی از موارد فوق ، کمیته بررسی شکایات در مورد فرد خاطی تصمیم گیري می کند-

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگريدستورالعملهاي دانشگاه و وزارت بهداشت:منابع
:تهیه کنندگان

بخشخانم غالمزاده سرپرستار 
پرستار بخشآقاي سید هادي حسینی 

محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

پذیرش بیمار به اتاق عمل:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-2کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف
کنترل و آماده سازي بیمار جهت عمل بیهوشی و اتاق عمل.1
کاهش اضطراب بیمار.2

پرسنل اتاق عمل و بیهوشی، پرستار بخش و سوپروایزر:مخاطبین
:روش

.کند و با او ارتباط برقرار کندبه بیمار معرفی خود را پرستار اتاق عمل و بیهوشی  باید.1
عمل را با پرونده خود بیمار و لیست عمل مطابقت سمتو بیهوشی و اتاق عملمشخصات بیمار، نوع بیماري، نوع عمل پرستار پري آپ باید .2

.کند
.اروهاي مصرف شده را کنترل کرده و موارد غیر طبیعی را به جراح اطالع دهدبرگه مراقبت هاي قبل عمل و دپرستار پري آپ باید .3
، حساسیت دارویی، سوابق بیماري هايزمینه ايبیماري هاي ،بیهوشی و اتاق عملبیمار را از نظر سوابق اعمال پرستار بیهوشی باید .4

.کندکنترل خانوادگی
:نترل کندبیمار را از نظر موارد زیر کپرستار پري آپ باید .5

ناحیه عمل، نداشتن عضو مصنوعی، ناخن یا دندان مصنوعی، نداشتن زیور آالت شیو)الف
تعیین محل یا عضو مورد عمل)ب
داشتن رضایتنامه عمل با امضاء و اثر انگشت بیمار یا ولی قانونی وي )ج
درخواست خون)د
آزمایشات و مشاوره ها ) ه
مورد نیاز در صورت لزومپروتزهايوسایل و ) و

.نمایدبه اتاق عمل منتقل را باحفظ حریم بیمار پرستار اتاق عمل .6
.دهدتوضیح ... بیهوشی به بیمار و و روشبیهوشی و اتاق عملدر مورد نحوه عمل، وضعیت بیمار پس از پرستار اتاق عمل و بیهوشی  باید.7
.دهدآموزشهاي بیمار پس از عمل مثل تمرینات تنفسی عمیق را با بیمار مرور کرده و به وي آموزش بیهوشی  بایدپرستار اتاق عمل و .8

.مسئول شیفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد-
.نمایددر مورد فرد خاطی تصمیم گیري. سرپرستار بخش و مسئول دفتر پرستاري باید در صورت تخطی از موارد فوق -

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگريدستورالعمل وزرارتخانه ، تجربه بیمارستان:منابع
:تهیه کنندگان

خانم غالمزاده سرپرستار بخش
آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش

محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نابیمارستمترون 

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

مراقبت از بیمار در ریکاوري:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-3کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف
محافظت از جان بیمار در مقابل عوارض عمل و بیهوشی.1
کنترل دقیق وضعیت بیمار و حفظ ایمنی تا زمان اعزام به بخش.2

پرستار ریکاوري:مخاطبین
:روش
این گزارش شامل مشخصات (. گیردرا از پزشک و پرستار انتقال دهند ببعد از ورود بیمار، گزارش کامل وضعیت بیمار پرستار ریکاوري باید .1

).کامل بیمار، نوع عمل، نوع اقدام انجام شده، عالیم حیاتی، میزان مایعات دریافتی و میزان خون از دست داده می باشد
.بیمار را به دستگاه مانیتورینگ قلبی و پالسی اکسی متري و اکسیژن متصل کندپرستار ریکاوري باید .2
.اط دهان، لب ها، ناخن ها و الله گوش را از نظر کبودي کنترل کندرنگ پوست، مخپرستار ریکاوري باید .3
.نمایددر برگه ریکاوري ثبت وکنترلراعالیم حیاتی پرستار ریکاوري باید .4
.بدهدحین انتقال بیمار به بخش، شرح مختصر و کاملی از وضعیت بیمار به پرستار تحویل گیرنده پرستار ریکاوري باید .5
.افتادن بیمار در ریکاوري باید ساید برانکارد باال باشدبراي جلوگیري از .6

.مسئول شیفت باید بر اجراي موارد فوق نظارت نماید-
.سرپرستار و مسئول دفتر پرستاري باید در صورت تخطی از موارد فوق ، در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید-

دستورالعمل وزرارتخانه ، :منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نابیمارستمترون 

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

باز کردن پک وسایل استریل:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-4:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف
در دسترس قراردادن وسایل استریل جهت تیم اتاق عمل .1
بیهوشی و اتاق عملپیشگیري از عفونت حین عمل .2

پرستار اسکراب و سرکولر: مخاطبین
:روش
.کندو نام شخص استریل کننده کنترل پک ها را از نظر مشخصات آن شامل تاریخ استریل، نوع پکبایدپرستار اسکراب و سرکولر.1
ی و نحوه صحیح بسته بندي کنترل سالمت بسته بندي را از نظر خشک بودن، عدم فرسودگی و سوراخ شدگبایدپرستار اسکراب و سرکولر.2

.کند
.قبل از گذاشتن بسته بندي نیز محل را از نظر تمیزي و خشکی کنترل کندبایدپرستار اسکراب و سرکولر.3
.کندباز یه اول راالبایدپرستار سرکولر.4
.یه هاي باز شده را طوري در دست نگه دارد که با سطوح غیر استریل برخورد نکندپرستار اسکراب باید ال.5
.دهدفاصله به مسئول اتاق عمل اطالع وجود هرگونه نقص از پک را بالپرستار اسکراب باید.6

.مسئول شیفت باید بر اجراي صحیح موارد فوق نظارت نماید-
.در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید. سرپرستار بخش باید در صورت تخطی از موارد فوق -

دستورالعمل وزرارتخانه ، : منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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بیرجنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

شمارش گازولنگاز، سوزن ها:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-5:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: ف اهدا
ایجاد ایمنی و جلوگیري از باقیماندن وسایل در محیط عمل بیمار.1
ثانویه در اثر باقی ماندن گازولنگازجلوگیري از عفونت و عوارض.2
اندازه گیري میزان خونریزي.3

جراح و پرستار سرکولر و اسکراب:مخاطبین
:روش

.قبل از ایجاد برش پرستار اسکراب با صداي بلند در حضور سرکولر شمارش را انجام داده و سرکولر بالفاصله آنرا مثبت می کند.1
به جراح تحویل داده دوباره از او تحویل می گیردپنسکلیه سوزن ها را با .2
.پوستسوچورو در انتها موقع فاشیاشمارش در سه مرحله باید انجام شود قبل از برش قبل از بستن .3

.

.پرستار مسئول شیفت باید بر اجراي موارد فوق نظارت نمایند-

.در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید. در صورت تخطی از موارد فوق سرپرستار بخش و مسئول دفتر پرستاري باید -

دستورالعمل وزرارتخانه ، : منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

وضعیت دادن به بیمار جهت اعمال مختلف:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-6:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

:ف اهدا
امکان دسترسی مناسب به عضو مورد نظر به نحو مطلوب.1
حفظ ایمنی بیمار جهت جلوگیري از صدمات اضافی.2

پرستار اتاق عمل و هوشبري:مخاطبین
:روش
.اتاق عمل باید قبل از دادن وضعیت از مسئول بیهوشی اجازه بگیردپرستار .1
.در مورد وضعیت مناسب  با توجه به نوع عمل و نظر جراح اقدام کند.2
پس از ایجاد وضعیت مناسب باید اندام ها به وسیله وسایل محافظت کننده به نحو ایمن ثابت و حفظ شوند .3
.را قرار می دهدپس از ثابت شدن وضعیت بیمار پلیت کوتر .4
.پرستار اتاق عمل و بیهوشی اصول ایمنی بیمار را مد نظر داشته باشد.5

.نحوه اجرا توسط پرستار بخش یا جانشین به صورت روزانه پایش شود-

.در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید. سرپرستار بخش و مسئول دفتر پرستاري باید در صورت تخطی از موارد فوق -
، کتاب تجربه بیمارستان: منابع

استانداردهاي خدمات پرستاري
:تاریخ بازنگري بعدي15/01/1393:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نابیمارستمترون 

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

کنترل عفونت:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-7:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

پیشگیري از انتقال بیماري در جهت ارتقاء سطح ایمنی و سالمت پرسنل وبیماران: هدف 
خدمه بخش- پرستار-مسئول شیفت:مخاطبین

:روش
مسئول شیفت باید بر نظافت بخش طبق برنامه تنظیمی نظارت داشته باشد-1
)زرد و زباله هاي غیر عفونی در کیسه سیاهزباله هاي عفونی در کیسه .(کلیه پرسنل باید زباله هاي تولیدي را تفکیک نمایند-2
.مسئول شیفت باید برچسب وسایل استریل بخش را کنترل نماید-3
استریل CORماه پس از تحویل از 2تا V-PACروز، بیکس گاز تا یک ماه و ستهاي 15ستهاي پانسمان که با دو الیه پارچه پیچیده شده تا -4

.می باشد
و میز و کمد بیمار را پس از ترخیص تمیز و ضدعفونی نمایدپرسنل خدمات باید تخت -5
را در صورت استفاده روزانه یکبار باز نموده و بطور کامل تمیز کند و در صورت ) نبوالیزر ، اکسیژن(پرسنل خدمات باید محفظه آب مقطر - 6

.عدم استفاده خشک باشد
.نمایندکلیه پرسنل باید بهداشت دست را طبق دستورالعمل رعایت -7
.جمع آوري نمایندsaFTY BOXکلیه پرسنل باید وسایل نوك تیز و برنده را در -8
.آن را تعویض نمایند3/2sAFTY BOXپرسنل خدمات باید بعد از پر شدن -9

.مسئول شیفت باید بر رعایت اصول انواع ایزوله بر اساس نوع بیمار بستري در بخش نظارت نمایند-10
.باید محفظه ساکشن را در صورت استفده تخلیه و ضدعفونی نمایند و محفظه ساکشن خشک نگهداري شودپرسنل خدمات-11
باید در سطحی پایین تر از محل درناژ قرار دهد  ...) وN . G Tubeو Urine bay(پرستار مسئول بیمار باید کلیه اتصاالت مربوط به درناژ -12

. و با زمین تماس نداشته باشد
سنل باید در صورت نیدل استیک شدن ، اقدامات الزم را طبق پروتکل نیدل استیک انجام دهند و به دبیر کمیته کنترل عفونت اطالع پر-13

.دهند

.نظارت موارد فوق بعهده مسئول شیفت می باشد-
.مسئول بخش موظف است در صورت تخطی ،  پیگیري نماید-

دستورالعمل وزرارتخانه ، : منابع
کتاب راهنماي کنترل عفونت

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
علیرضا فانی کارشناس کنترل عفونت 

سرپرستار بخشخانم غالمزاده 
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

:تایید کننده
مترونبرات اله اکبري

:کنندهابالغ 
ریاست بیمارستاندکتر جواد سهیلی



٨

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

)تک قطبی و دو قطبی(الکتروسرجري و مراقبت هاي آن :عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-8:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف
استفاده از وسیله ایمن جهت جلوگیري از خونریزي بیمار.1
حفظ ایمنی جهت جلوگیري از سوختگی بیمار .2

پرستار سیرکولدر و اسکراب:مخاطبین
:روش
.پرستار سرکولر سطح پلیت و پوست بیمار را از لحاظ رطوبت بررسی می کند زیرا وجود رطوبت باعث سوختگی پوست می شود.1
.پس از قرار دادن پلیت از ثابت بودن و اتصال کامل با سطح پوست اطمینان حاصل می کند.2
.در صورت جابجایی بیمار از محل پلیت اطمینان حاصل می کند.3
.پرستار سرکولر رابط پلیت را به دستگاه وصل می کند.4
وقابلیت روشن شدن کنترل می کندپرستار سرکولر قبل از استفاده از کوتر آن را از لحاظ سالمت اتصاالت سیم ها .5
پرستار اسکراب پس از در اختیار قرار گرفتن قلم کوتر قسمت انتهایی و محل اتصال به دستگاه را به پرستار سرکولر تحویل می دهد .6
.پرستار سرکولر قسمت انتهایی سیم را به دستگاه وصل می کند.7
.ی کندحساسیت و درجه دستگاه را با توجه به نظر جراح تنظیم م.8
.سیم هاي رابط را طوري جمع آوري می کند که زیر دست و پا نباشد تا سبب آسیب رسیدگی و کوتاهی عمر سیم نشود.9

. پرستار مسئول شیفت باید براجراي موارد فوق نظارت داشته باشد -
.سرپرستار بخش درصورت وجود تخطی درمورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید-

دستورالعمل وزرارتخانه ، : منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نابیمارستمترون 

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان



٩

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

پرپ کردن بیمار:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-9:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: ف اهدا
شست و شوي مناسب پوست و کاهش میکروارگانیسم ها.1
معدود کردن منطقه عمل و جدا کردن محیط استریل از غیر استریل.2

پرستار اسکراب و سرکولر:مخاطبین
:روش اجرا

.پرستار سرکلر سالمت ست و تاریخ انقضاي استریل ست را کنترل می کند.1
.و ابتدا الیه دورتر از خودش را باز می کندپک مخصوص پرپ را روي میز قرار داده .2
.محلول بتادین اسکراب یا محلول ضد عفونی استاندارد را با حفظ فاصله خودش با ست به آرامی داخل ظرف مخصوص پرپ میریزد.3
.جهت جلوگیري از خیس شدن زیر و اطراف بیمارشان قرار می دهد.4
.ی کندپس از اتمام پرپ وسایل مربوطه را از محیط خارج م.5

.  مسئول شیفت باید بر اجراي امور فوق نظارت داشته باشد-
.سرپرستار بخش باید درصورت تخطی درمورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید-

، تجربه بیمارستان: منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

:بعديتاریخ بازنگري 15/01/1393:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان



١٠

بیرجنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

درپ کردن:عنوان خط مشی

15/01/1392:تاریخ ابالغO-10:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی
: ف اهدا

فراهم کردن محیطی استریل براي عمل بیهوشی و اتاق عمل.1
جدا کردن منطقه استریل از غیر استریل.2

پرستار اسکراب:مخاطبین
:روش
.پرستار اسکراب شان اول را برداشته و به کمک جراح بدون خم شدن و با تکیه دادن شان را روي پاي بیمار تا محل انسزیون قرار می دهد.1
.شان دوم را از محل انسزیون به باال قرار می دهد.2
.شان ملی طرفی محل انسزیون را می اندازند.3
.پوشش ها را یک شان پرفوره می اندازندبراي حفظ بیشتر روي همه ي .4
.کلیه شان ها را با پنس شان ثابت می کنند.5

.  مسئول شیفت باید بر اجراي امور فوق نظارت داشته باشد-
.سرپرستار بخش باید درصورت تخطی درمورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید- 
:تاریخ بازنگري بعدي15/01/1393:آخرین بازنگريتاریخ تجربه بیمارستان:منابع

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان



١١

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

بیحسی رژیونال به روش اسپاینال:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-11:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

:  اهداف
جلوگیري از عفونتانجام بیحسی به صورت کامالٌ استریل براي .1
ایجاد یک بی دردي مطمئن و دور از عوارض جانبی.2

تکنسین بیهوشی و پزشک بیهوشی:مخاطبین
:روش

.بیمار در وضعیت مناسب روي تخت قرار می گیرد و درباره روش کار و لزوم همکاري وي و عوارض احتمالی با بیمار صحبت می کند.1
.مناسب مطمئن می شودIV lineتکنسین بیهوشی از وجود یک .2
.وسایل مورد نیاز فراهم و فشار خون بیمار چک می شود.3
.وسایل به صورت کامالٌ استریل باز و پشت بیمار در ناحیه مورد نظر به طور کامل با بتادین استریل می شود.4
.ل شدن و بعد از آن چک می شودبعد از انجام بیحسی بیمار در وضعیت مناسب قرار می گیرد فشار خون بیمار بطور مرتب تا استیب.5
.سوزن اسپاینال و سرسوزن هاي استفاده شده جمع آوري و درون سیفتی باکس قرار می گیرد.6
.به بیمار در مورد پوزیشن بعد از عمل و رژیم غذایی و مایعات صحبت می شود.7

. پرستار مسئول شیفت باید براجراي موارد فوق نظارت داشته باشد -
سرپرستار بخش درصورت وجود تخطی درمورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید-

، تجربه بیمارستان: منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

:تاریخ بازنگري بعدي15/01/1393:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان



١٢

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
شهید سید مصطفی خمینی طبسبیمارستان 

Iv blockبیحسی رژیونال :عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-12:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

ایجاد یک بیحسی به صورت کامالٌ استریل و با بیدردي مناسب جهت انجام عمل مورد نظر و به دور از کمترین عوارض: ف اهدا
تکنسین بیهوشی و پزشک بیهوشی:مخاطبین

:روش
.با بیمار در مورد نحوه ي انجام کار و لزوم همکاري وي و نیز در مورد سابقه ي بیماري و حساسیت به دارو یا مواد غذایی صحبت می شود.1
.از پایین ترین نقطه ي ناحیه مورد نظر برقرار می شودIv lineیک .2
.گرفته شده یا با یک بانداژ کشی خون اندام تا حدودي از درون رگ ها تخلیه می شودباال ) پا یا دست(اندام مورد نظر .3
.باالتر از فشار مریض کاف می شودmmHg150توسط گارو باالي اندام مورد نظر با فشاري معادل .4
.گرفته شده تزریق می شودIv lineمحلول بیحسی آماده شده از .5
.س کاف باالیی خالی می شوددر صورت درد محل کاف، کاف پایین پروسی.6
.بعد از حداقل نیم ساعت از شروع بیحسی و بعد از پایان عمل طی چندین مرحله کاف گارو را خالی می کنیم.7
.است سوال می شودلیدوکائیناز بیمار در پایان کار در مورد وجود سرگیجه یا وزوز گوش که از عوارض مسمومیت با .8
.سوزن آنژیوکت را در سیفتی باکس قرار داده می شوداشیاء نوك تیز مثل سرسوزن و .9

.به بیمار در مورد اقدامات بعد از پایان بیحسی توضیح داده می شود.10

.مسئول شیفت باید بر تمام موارد فوق نظارت داشته باشد-
مسئول بخش باید در صورت تخطی در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید -

، بیمارستانتجربه : منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

:تاریخ بازنگري بعدي15/01/1393:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:کنندهابالغ
ریاست بیمارستان



١٣

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

آماده، کامل و به روز بودن داروها و امکانات توالی اورژانس در تمام اوقات شبانه روز:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-13:کد خط مشیاتاق عملبیهوشی و :دامنه خط مشی

:ف اهدا
جلوگیري از اتالف وقت در مواقع ضروري.1
حفظ نهایت ایمنی در نجات جان بیکاران.2

پرستار بیهوشی:مخاطبین
:روش

باشند که در موقع نیاز کلیه وسایل و داروها را از نظر کمی و کیفی کنترل می شود و هر دارو در کشو و جایگاه مخصوص خود قرار داشته.1
.وقت هدر نشود

.هرگونه خرابی در وسایل را فوراٌ به مسئول بخش و رئیس اتاق عمل اطالع داده تا آنها را با وسایل سالم جایگزین کنند.2
.مشاهدات خود را ثبت می کنیم.3
.گذشته، تعویض شودکلیه ي داروها و سرم هاي ترالی را از نظر تاریخ انقضا بررسی شده و در صورت تاریخ .4

مسئول بخش باید در اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد- 
.سرپرستار بخش در صورت وجود تخطی در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید- 
، تجربه بیمارستان: منابع

کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري
15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان



١۴

درمانی بیرجنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

ارزیابی و تسکین درد:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-14:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

تسکین درد وحفظ آرامش بیمار: هدف 
متخصص بیهوشی -کلیه پرسنل اتاق عمل:مخاطبین

:روش اجرایی 
.اطالع دهدبیهوشی به متخصص ارزیابی یا عالئم بروز درد بیمار راپرستار باید پس از ابراز درد بیمار .1
.باید پس از بررسی درد دستور کتبی جهت تزریق دارو یا تغییر پوزیشن بیمار ارائه نمایدمتخصص بیهوشی.2
.باید نسبت به اجراي دستور پزشک اقدام نمایدبیهوشیپرستار .3

. پرستار مسئول شیفت باید براجراي موارد فوق نظارت داشته باشد -
.سرپرستار بخش درصورت وجود تخطی درمورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید-

، تجربه بیمارستان: منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان



١۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

ارسال نمونه ها:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-15:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف 
جلوگیري از تشخیص اشتباه  پاتولوژي-
ایمنی بیمار-

: ینمخاطب
هاي جراحی و زنانپرسنل اتاق عمل،پرسنل بخش -

:اجرایی روش 
.پرستار اسکراب باید نمونه را از پزشک دریافت نموده وبه پرستار سیرکوالر تحویل نماید1
.پرستار سیرکوالر باید ضمن زدن برچسب مشخصات ونمونه آنرا به ناحیه امن منتقل نماید2
..و به پرستار ریکاوري اطالع دهدمنتقل پرستار سیرکوار باید بعد از پایان عمل طبق توافق ،نمونه را به محل نگهداري پاتولوژي -3
.نمونه پاتولوژي رابه بخش مربوطه تحویل نماید، مشخصات نمونه را در دفتر ثبت نموده و زمان تحویل بیمار به بخشپرستار ریکاوري باید-4
.نمایدو دفتر تحویل نمونه را امضاء را کنترل ونمونه را دریافت و میزان فرمالین پرستار بخش باید نمونه،محل آن وناحیه برداشت -5
تاکید پرستار بخش باید ضمن تحویل نمونه به بیمار و یا همراهی وي توضیحات الزم را در مورد ارسال نمونه به پاتولوژي و مدارك همراه نمونه ،- 6

.بر اخذ جواب و به رویت پزشک معالج رساندن بدهد

موارد فوق نظارت کندمسئول شیفت باید براجراي -
.سرپرستار بخش باید درصورت وجود تخطی در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید-

، تجربه بیمارستان: منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

:تاریخ بازنگري بعدي15/01/1393:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

هادي حسینی پرستار بخشآقاي سید 
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

اقدامات بعد از عمل:مشیعنوان خط 
15/01/1392:تاریخ ابالغO-16:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف 
جلوگیري از عفونت پس از عمل-
حفظ ایمنی بیمار-

: ینمخاطب
کلیه پرسنل اتاق عمل-

:روش اجرایی 
وضعیت بیمار بعد از عمل وي را به برانکارد منتقل باید پس از کنترل و سرکوالر و خدمات پرستار بیهوشی واسکراب - 1.1

ضمن ارائه گزارش صحیح عمل به صورت مکتوب، وي را به ....) باالبردن نرده کنار برانکارد و(وبا حفظ ایمنی بیمار 
.مسئول ریکاوري تحویل نمایند

کامل بودن وصحیح بودن بر نمونه هاي پاتولوژي باید توسط پرستار سیرکوالر واسکراب کنترل شده وبعد از اطمینان از - 2- 1- 2
. چسب در برگه پاتولوژي ثبت گرددبر       

تحویل به بخش پرستار اسکراب یا سیرکوالر باید نمونه را در دفتر پاتولوژي ثبت ودر محل مخصوص پاتولوژي جهت -13- 3
.ه  قرار دهدمربوطمربوط

پرستار اسکراب باید وسایل جراحی را جمع آوري ودر صورت نیاز به ضدعفونی آنها را برچسب زده ودر محل مخصوص -14- 4
.آوري وسایل قرار دهدجمع جمع

.خدمات بخش باید نسبت به نظافت اتاق عمل  اقدام نماید- 5- 5
.پرستار سیرکوالر باید بر نحوه صحیح تمیز وضدعفونی اتاق عمل نظارت کند-6- 6

پرستار بیهوشی وسیرکوالر باید درصورت وجود هرگونه مشکل یا مسئله غیر عادي از خرابی وسایل یا نقص در انتقال - 7
.وتمیز نمودن وسایل ،به مسئول  اتاق عمل اطالع دهند

.مار را هنگام ورود به ریکاوري با ذکر ساعت ورود ثبت نمایدپرستار ریکاوري باید وضعیت بی- 8
.پرستار ریکاوري باید  باز بودن راههاي هوایی راکنترل نماید- 9

.پرستار ریکاوري باید در صورت عدم صدمه گردنی سر بیمار را به یک طرف چرخانده تا ترشحات خارج گردد-10
دقیقه یکبار اقدام نموده وهر 15کسی متري به بیمار وثبت عالئم حیاتی هرپرستارر یکاوري باید نسبت به وصل پالس ا-11

.نوع تغییر هوشیاري وعالئم حیاتی را بالفاصله  به پزشک بیهوشی اطالع دهد
مرتبا کنترل وبه نحوه صحیح  اتصال آنها نظارت )درن،همواگ،چست تیوپ(پرستار ریکاوري باید کلیه اتصاالت بیمار را-12

.نماید
پرستار ریکاوري باید محل کوتر  را از نظر سوختگی بررسی ودر صورت هوشیاري وثابت بودن عالئم هوشیاري جهت -13

.اعزام بیمار به بخش اطالع دهد
.پرستار ریکاوري باید نسبت به ثبت وضعیت بیمار در پرونده، هنگام انتقال به بخش همراه با ذکر ساعت اقدام نماید-14
.باید بیمار را به صورت چهره به چهره با ذکر عالئم حیاتی تحویل پرستار بخش نمایدپرستار ریکاوري-15
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.پرستار ریکاوري باید نمونه را تحویل پرستار بخش نیز بدهد-16
را به پرستار ریکاوري تحویل ......پرستار اتاق عمل باید بیمار سرپایی اعم ازشانت ساب کالوین،چست تیوب و17

.ریکاروي بیمار را از نظر عالئم حیاتی وتنگی نفس بررسی نمایدداده،وپرستار 

.بر اجراي موارد فوق نظارت نمایندباید سرپرستارو سوپروایزر-
.سرپرستار و مسئول دفتر پرستاري در صورت ایجاد تخطی در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نمایند- 
، بهداشتدستورالعمل وزارت : منابع

کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري
:تاریخ بازنگري بعدي15/01/1393:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:کنندهابالغ 
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

اقدامات پرستاري حین عمل:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-17:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف 
حفظ ایمنی بیمار-

: گروه مخاطب 
کلیه پرسنل اتاق عمل

:روش اجرایی 
.پرستار اسکراب  باید کلیه نیازهاي جراح را  جهت جلوگیري از اتالف وقت  پیش بینی وآماده نماید1
.یدپرستار اسکراب وبیهوشی وسیرکوالر باید مرتبا بیمار را نظر ایمنی وحمایت فیزیکی در اتاق عمل کنترل نما-2
.پرستار اسکراب ،سیار وجراح باید گازهاي مصرف شده ولنگازها را تحت شمارش قرار دهند- 3
.پرستار سیار اسکراب باید نمونه پاتولوژي را از نظر مشخصات وبرچسب کنترل نموده وداخل ظرف مخصوص آن قرار دهند- 4
.غییر پوزیشن بیمار تکنیک صحیح را رعایت نمایدپرستار اسکراب  وسیرکوالر به همراه جراح باید در صورت نیاز به ت-5
.پرستار اسکراب باید از تماس با قسمتهاي غیر استریل بدن بیمار  خودداري نمایند- 6
.پرستار اسکراب باید سوزنها ووسایل تمیز را بعد از استفاده از جراح مربوطه تحویل بگیرند- 7
.ظریف را بعد از استفاده از نظر سالم بودن کنترل نمایدپرستار اسکراب باید کلیه سوزنها ووسایل بسیار -8
.پرستار اسکراب باید سیم کوتر لوله ساکشن حین عمل را در جاي مناسب  ثابت نماید به نحوي که تا خوردگی نداشته باشد-9
.عایت نمایندر.....)پوشیدن روکفشی،شان یکبار مصرف و(پرستار اسکراب باید در عملهاي عفونی مقررات عفونی را - 10
.کلیه وسایل مصرفی حین عمل باید توسط پرستارسیرکوالر فعال به روش استریل باز شود-11
.پرستار اسکراب باید گازهاي مورد نیاز جهت خونریزي احتمالی رابرآورد وجمع اوري نماید-12
حین عمل،قبل از ( مرحله3را در اتاق عملبیهوشی ومثل گاز ،لنگازوسوزنهاي بیهوشی و اتاق عملپرستار اسکراب باید وسایل -13

.شمارش نماید)بستن الیه زیرجلدي،قبل از دوختن جلد
.تکنسین بیهوشی باید مقدار مایعات مصرف شده را محاسبه وبه اطالع بیهوشی وجراح رسانده شود-14
.پرستار بیهوشی باید کنترل جذب ودفع بیمار را در گزارش پرستاري ثبت نماید- 15
.ستار اسکراب  وجراح باید پانسمان را انجام نمایندپر-16
.پرستا ر اسکراب باید کلیه وسایل وپارچه هاي آلوده را از بیمار دور نموده وبا پوشش کافی آماده اتنقال به ریکاروي نماید-17

زي،زمان شروع خاتمه عمل،نتیجه پرستار اسکراب باید کلیه اقدامات انجام شده را شامل مشاهدات پرستاري ،میزان تقریبی خونری- 18
شمارش گازها ووسایل ،محل قرار گرفتن صفحه کوترو وضعیت بیمار حین خروج از اتاق عمل را به پرستار سیرکوالر جهت ثبت در  

.پرونده بیمار گزارش نماید
ه قید شودو پانسمان درن نیز باید در صورتیکه براي بیمار درن ویا سوندادراري گذاشته شد باید توسط پرستار سیرکوالر در پروند-19

.از پانسمان محل عمل جدا باشد
.درصورتیکه بیمار درن داشت در حین تحویل به ریکاروي باید پرستار سیرکوالر ،پرستار ریکاوري را از وجود درن آگاه نماید- 20
ودر ریکاروي چست ........باید چست تیوب در صورتیکه در حین عمل براي بیمار چست تیوب گذاشته شده است ،حین انتقال بیمار -21

.تیوب باز شود
بعد از پایان هر عمل اتاق عمل باید مرتب شده ودر صورتیکه خون ویا ترشحات  جایی را آلوده کرده باشد باید با ماده ضدعفونی - 22

.مانند دکونکس گندزدایی گردد و سپس اتاق براي بیمار بعدي آماده شود
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باید توسط پرستار سیرکوالر واسکراب انجام شده وبه اطالع جراح برسد ودرنهایت با تائید جراح واطمینان او شمارش گاز ولنگاز -23
.از درست بودن گاز ولنگاز وسوزن ووسایل محل عمل قابل ترمیم است

.بعد از پایان عمل وسایل برنده توسط پرستار اسکراب در سیفتی باکس انداخته می شود-24

:مالحظات
ه پرسنل شاغل در اتاق عمل به منظور جلوگیري از انتقال عفونت وحفظ آرامش در اتاق عمل باید ازرفت وآمد بی موردوحرف زدن کلی-

.خودداري نمایند
را ....باید احتیاطات همه جانبه شامل زدن ماسک،عینک،محافظ گان و....)جراحان،پرسنل اسکراب و(کلیه پرسنل شاغل در اتاق عمل-

.درعایت نماین

. هاي پرستاري بیماران نظارت داشته باشدسرپرستار باید بر سیر انجام مراقبت-
.سرپرستار بخش در صورت وجود تخطی در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید-

، تجربه بیمارستان: منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

15/01/1393:بازنگري بعديتاریخ :تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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خدمات بهداشتی و درمانی بیرجنددانشگاه علوم پزشکی و 
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

ایمنی کارکنان:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-18:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف 
حفظ ایمنی پرسنل-

: مخاطبین
پرسنل اتاق عمل-

:روش اجرایی 
.وبیهوشی باید بیماران پرخطر را شناسایی نمایندپرستار اتاق عمل - 1
.پرستار پري اپ باید برچسب بیمار پرخطر را روي پرونده بیمار نصب نماید-2
پوشیدن دستکش (کلیه پرستاران اتاق عمل وبیهوشی وخدمات بخش باید نکات مربوط به حفظ ایمنی خود نظیر- 3

.را رعایت نمایند....)مخصوص،ماسک،عینک،
ران باید در صورت بروزهرگونه حادثه بالفاصله مسئول کنترل عفونت را جهت گزارش آسیب مطلع وموارد پیگیري آنرا ادامه پرستا- 4

.نمایند

. هاي پرستاري بیماران نظارت داشته باشدسرپرستار باید بر سیر انجام مراقبت-
.فرد خاطی تصمیم گیري نمایدسرپرستار بخش در صورت وجود تخطی در مورد -

، تجربه بیمارستان: منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::کنندهتایید 
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

ثبت اطالعات و گزارشات مربوط به بیمار توسط کارکنان مجاز در پرونده بیمار:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-19:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

ثبت دقیق و محرمانه اطالعات و گزارشات مربوط به بیمار :  هدف 
تکنیسـین اطـاق عمـل و    -پزشک رادیولوژیست پرسـتار شـیفت  -متخصص بیهوشی -پزشک مشاوره دهنده-پزشک معالج:مخاطبین
پرسنل رادیولوژي-کارشناس تغذیه-متصدي پذیرش-بیهوشی

:روش
اي، بخش بستري، شماره پرونده و پذیرش زمان پذیرش را در بـرگ اول پرونـده بیمـار    کارکنان پذیرش باید اطالعات هویتی و بیمه-1

.  ثبت و مهر و امضا نماید
.   ذیرش باید رضایت بیمار از بستري و معالجات پزشکی را از بیمار یا قیم بیمار و همراه او اخذ نمایندکارکنان پ-2
. پزشک معالج باید تشخیص اولیه بیمار، دستورات بیمار با ذکر تاریخ و ساعت در برگ دستورات پزشک ثبت نماید-3
روزانه، خالصه پرونده، درخواسـت مشـاوره، بـرگ اعـزام و مـوارد      پزشک معالج باید برگ شرح حال بیمار، سیري بیماري بصورت-4

. پزشکی صفحه اول پرونده را تکمیل و مهر و امضاء نماید
. بیمار را مهر و امضاء نمایدو آزمایشات ECGپزشک معالج بیمار باید -5
. پزشک مشاوره باید جواب مشاوره را در برگ مشاوره تکمیل و مهر و امضاء نماید-6
بیهوشی گیرند باید اطالعات قبل و حین و بعد از عمل توسط متخصص قرار میبیهوشی و اتاق عملدر مورد بیمارانی که تحت عمل -7

. هاي مخصوص اتاق عمل ثبت شود، متخصصین بیهوشی، تکنسین اطاق عمل و تکنسین بیهوشی در برگهو اتاق عمل
. هاي کلیۀ اوراق پرونده را تکمیل نمایدمنشی بخش باید سربرگ-8
. پرستار مسئول پذیرش بیمار باید نام و نام خانوادگی و شماره پرونده بیمار را روي جلد پرونده ثبت نماید-9
. کارشناس پرستاري باید دستورات پزشک را مهر و امضا نماید-10
در گزارش پرستاري اقدامات دارویی و درمانی انجام شده را با ذکر تـاریخ و سـاعت در بـرگ    کارشناس پرستاري باید در هر شیفت-11

.  گزارش پرستاري ثبت کند و مهر و امضا نماید
. اي انجام شده براي بیمار را در فرم تغذیه ثبت و مهر و امضا نمایدکارشناس تغذیه باید مشاوره تغذیه-12
. پزشک رادیولوژیست باید گزارش رادیولوژي و سونوگرافی بیمار را در برگ رادیولوژي ثبت و مهر و امضا نماید-13
. پرسنل مجاز به ثبت اطالعات در پرونده باید تمام اطالعات را با خودکار و خط خوانا ثبت نمایند-14
. هر یک از اطالعات وارد شده را مشخص نمایندپرسنل مجاز به ثبت اطالعات در پرونده باید زمان و تاریخ ثبت -15
. ها و امضاي انتهاي آنها فضاي خالی قرار دهندپرسنل مجاز به ثبت اطالعات در پرونده نباید بین پایان نوشته-16
. ویسندبن» اصالح شد«پرسنل مجاز به ثبت اطالعات در پرونده، در صورت اشتباه در ثبت باید روي آن خط کشیده و باالي آن -17
. استفاده کنند) مانند الك غلط گیر(پرسنل مجاز به ثبت اطالعات در پرونده نباید از هیچ وسیله اصالح کننده -18
پرسنل مجاز به ثبت اطالعات در پرونده در صورت وجود خط خوردگی، در پایان تعداد موارد خط خوردگی را با حروف ثبت کـرده و  -19

. سپس مهر و امضا نماید
اژنس، باید پرونده اورژانس به انضمام برگ تریاژ را از پرستار اورژانس تحویـل گیـرد و ضـمیمه    ستار مسئول پذیرش بیمار از اورپر-20

. پرونده بخش نماید
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. پزشک معالج و پرستار مسئول شیفت باید هنگام ترخیص، پرونده را چک و مهر و امضا نمایند21

. مسئول فنی بیمارستان وسرپرستار یا جانشین او باید بر حسن اجراي موارد فوق نظارت نمایند-
.مسئول فنی بیمارستان  و مسئول دفتر پرستاري درصورت وجود تخطی درمورد فرد خاطی تصمیمی گیري نمایند-

، تجربه بیمارستان: منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:آخرین بازنگريتاریخ 

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

کد احیا:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-20:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

شروع سریع اقدامات احیا در صورت نیاز و کاهش عوارض:هدف 
پرستار مسئول بیمار- شیفتمسئول :مخاطبین

:روش
.مسئول شیفت باید برنامه کد احیاء را در برد بخش نصب کند-1
.اعالم نمایدسوپر وایزربه ) 22: ، نوزاد99:بزرگسال (مسئول شیفت باید در صورت نیاز به کد احیاء-2
.ترالی و تجهیزات احیاء با نظارت مسئول شیفت بر بالین بیمار منتقل شود-3
.ترالی و تجهیزات احیائ در هر شیفت توسط مسئول شیفت باید کنترل شود-4
.پرستار مسئول بیمارباید  تا رسیدن کد احیا عملیات احیا را شروع نماید-5
.وضعیت بیمار را به اطالع پزشک معالج برساندپرستار مسئول بیمار باید -5
.اقدامات انجام شده را به گروه کد ارائه نمایدوضعیت بیمار و باید پرستار مسئول بیمار- 6
.تا پایان عملیات احیا بر بالین بیمار حضور داشته و با گروه کد همکاري نمایدپرستار مسئول بیمار باید-7
.نمایدپرستار مسئول بیمار باید در گزارش پرستاري وضعیت بیمار، حضور کد احیاء، اقدامات انجام شده و نتیجه احیاء را ثبت-8

.سوپروایزر باید بر اجراي صحیح موارد فوق نظارت نماید- 
.در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید. سرپرستار بخش و مسئول دفتر پرستاري باید در صورت تخطی از موارد فوق - 
، دستورالعمل هاي وزارت خانه: منابع

کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري
:تاریخ بازنگري بعدي15/01/1393:بازنگريتاریخ آخرین

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجنددانشگاه 
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

پاسخدهی موارد بحران:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-21:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف 
حفظ ایمنی پرسنل وبیماران-

: گروه مخاطب 
اتاق عملکلیه پرسنل -

:روش اجرایی 
.مسئول اتاق عمل باید برنامه مقابله با بحران را در معرض دید همه پرسنل قرار دهد-1
.مسئول اتاق عمل باید نسبت به توجیه سازي پرسنل در خصوص وظایف آنها در برنامه بحران واجراي صحیح آن اقدام نماید-2
شماره تلفن  کلیه پرسنل  وشماره تماس اظطراري ونصب آن در جاي مشخص  ودر مسئول اتاق عمل باید نسبت به  تهیه لیست -3

.دسترس مسئولین محترم شیفت اقدام نماید
.پرسنل اتاق عمل باید نسبت به نحوه عملکرد خود در مواقع بحران اطالع کافی داشته باشند- 4
.نمایندپرسنل اتاق عمل باید در مواقع بحران طبق برنامه تنظیم شده اقدام -5

.مسئول شیفت باید بر اجراي امور فوق نظارت داشته باشد-
.سرپرستار بخش باید درصورت تخطی درمورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید-

، تجربه بیمارستان: منابع
کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

:تاریخ بازنگري بعدي15/01/1393:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان



٢۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

پذیرش و آماده سازي بیمار قبل از عمل:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-22:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف 
حفظ ایمنی بیمار-

: گروه مخاطب 
کلیه پرسنل اتاق عمل-

:روش اجرایی 

کنترل مشخصات بیمار،نوع بیماري،نوع عمل .(پرستار پري آپ باید نسبت به تحویل بیمار به نحو صحیح اقدام نماید- 1
خ وامضاضمن تحویل الزامی میباشد،محل عمل،مطابقت با پرونده ،تاریبیهوشی و اتاق عمل

.مضا نمایدپرستار پري آپ باید برگ مراقبتهاي قبل از عمل وداروهاي مصرف شده را کنترل وا- 2
...... پرستار پري آپ باید بیمار را از نظر بهداشت واستحمام،به همراه نداشتن عضو مصنوعی،زیورآالت،وسایل فلزي و- 3

.کنترل نماید
پرستار پري آپ باید پس از کنترل تعیین محل یا عضو مورد عمل،شیو ناحیه،اخذ رضایتنامه عمل،کنترل رزرو - 4

.بیمار را به حفظ ایمنی از برانکارد بخش به برانکارد اتاق عمل منتقل نمایدخون،پروتزهاي مورد نیاز 
.آموزش دهدبه بیمار ....) تنفس عمیق و(پرستار پري آپ باید در صورت نیاز به مراقبت بعداز عمل- 5
یل عمل وي را پرستار اتاق عمل وبیهوشی به همراه خدمات باید پس از اطمینان از آماده بودن اطاق ووسایل عمل وسا- 6

.به تخت عمل منتقل نمایند
.اقدام نمایند.....تکنسین بیهوشی وپزشک مربوطه باید نسبت به آماده بودن کلیه وسایل بیهوشی وساکشن و- 7
.ورید مطمئن براي بیمار برحسب عمل گرفته شود3تا2تکنسین بیهوشی باید کلیه وسایل بیهوشی را آماده و- 8
کنترل ...)چراغ سیالیتیک،ساکشن،کوتر،میکروسکوپ و(را بیهوشی و اتاق عملپرستار اسکراب باید کلیه وسایل مورد نیاز - 9

.وتنظیم نماید
.پرستار بیهوشی با دستور پزشک بیهوشی داروهاي مورد نیاز را تزریق مینماید-10
.جهت پرپ آماده نمایدباید ناحیه عمل رابیهوشی و اتاق عملبعد از حضور جراح تیم -11
پرستار اسکراب باید پک  ها را ازنظر مشخصات کنترل وبعد از اطمینان از صحیح بودن مشخصات وسالم بودن بسته -12

.بندي از نظر خشک بودن،تاریخ،سوراخ شدگی به نحو صحیح باز نماید
ز تمیزي وخشک بودن میز اطمینان حاصل پرستار سیرکوالر واسکراب باید قبل از قرار دادن بسته بندي پک روي میز ا13

.نمایند
پرستار سیرکوالر بایدپک مخصوص پرپ ودرپ را با رعایت نکات استریل باز نموده وبا حفظ فاصله بتادین را به آرامی 14

.درون ظرف مخصوص پرپ بریزد
.....پرستار سیرکوالر جهت جلوگیري از خیس شدن بیمار وتخت اطراف ناحیه پرپ -15
ستار اسکراب باید پس از اتمام پرپ توسط پزشک جراح وکمک جراح وسایل را بدون تماس با دست  جراح از وي پر-16
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.گرفته واز محوطه وسایل استریل دور نماید
عینک ،چکمه یا کفش (باید قبل از تماس با خون وترشحات بیمار از وسایل محافظتی بیهوشی و اتاق عملتیم -17

.داستفاده نماین)جلوبسته
.پرستار اسکراب سیار باید وسایل مورد نیاز اسکراب را مجددا کنترل نموده وکمبودها تامین گردد-18
.پرستار اسکراب وجراح باید اسکراب دستها را به روش صحیح وبا رعایت استادنداردها انجام نماید-19
.یندپرستار اسکراب وجراح باید پس از اسکراب دستها را به نحو صحیح خشک نما-20
. باید گان ودستکش را با حفظ رعایت نکات استریل بپوشندبیهوشی و اتاق عملتیم -21

.مسئول شیفت باید بر اجراي امور فوق نظارت داشته باشد-
.سرپرستار بخش باید درصورت تخطی درمورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید- 
، تجربه بیمارستان: منابع

کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري
15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

جواد سهیلیدکتر :ابالغ کننده
ریاست بیمارستان



٢٧

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

انجام نظافت و ضدعفونی اتاق عمل:عنوان خط مشی
15/01/1392:تاریخ ابالغO-23:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف 
جلوگیري از عفونت پس از عمل-
جلوگیري از  انتقال عفونت  به بیماران بعدي-
.....جلوگیري از انتقال عفونت به  کادر درمانی اعم از پزشک پرستار،خدمات و-

: گروه مخاطب
پرسنل وخدمات اطاق عمل-

:روش اجرایی 
توسط نیروهاي خدماتی خالی گرددبیهوشی و اتاق عملباید بالفاصله بعد از  هر عمل داراي پالستیک زردرنگسطلهاي زباله- 1
.شسته ،خشک و ضدعفونی نمایندخدمات باید شیشه ساکشن ها را - 2
.باید کلیه گازها از روي زمین توسط خدمات جمع گردد- 3
.شودنظافتتوسط خدمات با توجه به نوع عمل و طبق پروتکل نظافت کف اتاقها باید باالفاصله بعد از هر عمل - 4
.در پایان هر شیفت اقدام نمایندبا محلول مخصوصخدمات بخش باید  نسبت به تی زدن کف اتاقها- 5
.خدمات بخش بایددیوارهاي اتاق عمل را طبق برنامه هفتگی  تمیز نمایند- 6
.بعد از هر عمل در جاي مخصوص خود قرار دهندپرسنل هر اطاق باید وسائل اتاق عمل را - 7
.را در سیفتی باکس قرار دهند... پرسنل هر اطاق باید حین و بعد از عمل سوزنها وتیغ بیستوري ها و- 8
.بعد از عمل در اتاق عمل اقدام نمایندو نظافت آنها باید نسبت به جمع آوري سیمها ورابطها پرسنل اتاق عمل- 9

جهت شستن واستریل کردن csrایل کثیف وعفونی را در روي میزهاي تعبه شده  قرار دهند تا توسط خدمات بخشپرسنل  باید وس-10
.گردداقدام

.پرسنل اتاق بایدوسایل عفونی را با زدن برچسب مشخص  نمایند-11
.کردن وسایل اقدام نمایندموظفند طبق فرایند تمیز نمودن وسایل ضدعفونی نسبت به بردن وسایل ،شستن وضدعفونیcsrپرسنل -12
با آزمایشگاه هماهنگی هاي گرفتن کشت از نواحی مختلف اطاق عمل طبق فرایند مربوطه است ماهیانه براي مسئول اتاق عمل موظف13

.الزم بعمل آورد
..را با توجه به وضع موجود تنظیم و بر اجراي نظارت نمایداطاق عمل whashingموظف است برنامه پرسنل اتاق عمل-14

کلیه متخصصین و پرسنل و خدمات اتاق عمل باید پس از تعویض لباس و کفش ،در محیط تمیز و نیمه تمیز نیز کفشهاي خود را :نکته
.تعویض نموده و قوانین و مقررات و اصول اسپتیک را رعایت نمایند

ي موارد فوق نظارت داشته باشدمسئول بخش باید در اجرا-
.در صورت وجود تخطی در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نمایدسرپرستار بخش- 
، تجربه بیمارستان: منابع

کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري
15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

هادي حسینی پرستار بخشآقاي سید
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

نحوه مراقبت از بیمارانی که تحت آرامبخشی متوسط و عمیق قرار گرفته اند:مشیعنوان خط 
15/01/1392:تاریخ ابالغO-24:کد خط مشیبیهوشی و اتاق عمل:دامنه خط مشی

: اهداف 
حفظ ایمنی بیمار-

: گروه مخاطب 
پرسنل اتاق عملکلیه - 

:روش اجرایی 
.نظر برگشت رفلکسها بررسی نمایدستار بیهوشی باید بیمار را از پر-1پر1- 1
کافی بودن رفلکس ها ،وي را صورت اینتوبه بودن بیمار،پرستار بیهوشی وبا دستور پزشک بایدپس ازبرگشت تنفس ودر-2در 1- 2

.نمایداکستو   اکستوبه
.کنترل نمایدI/Oبیهوشی باید بیمار را از نظر هیدراتاسیون ومیزان پرستار-3- 3
بیهوشی باید کلیه نکات ایمنی بیمار  را زمان انتقال از تخت اطاق عمل به تخت ریکاوري وداخل ریکاوري رعایتپرستار-4- 4

.نمایدنماید
بیهوشی باید عالئم حیاتی بیمار را  مانیتورینگ نماید ودر صورت غیرطبیعی بودن به اطالع پزشک بیهوشی پرستار-5- 5

.برساندبرساند  
ودرج دستور انتقال بیمار از هوشیار شدن بیمارپزشک بیهوشی یا پرستار مسئول معتمد بیمار باید نسبت به ویزیت پس از -66

.اقدام نمایدبه ب   به بخش

.سرپرستارو مسئول شیفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد-
.در مورد فرد خاطی تصمیم گیري نماید. فوق سزپرستار باید در صورت تخطی از موارد -

، تجربه بیمارستان: منابع
دستورالعملهاي وزارت خانه

15/01/1393:تاریخ بازنگري بعدي:تاریخ آخرین بازنگري

:تهیه کنندگان
خانم غالمزاده سرپرستار بخش

آقاي سید هادي حسینی پرستار بخش
محمد عباس زاده کارشناس امور بیمارستان

برات اله اکبري::تایید کننده
نامترون بیمارست

دکتر جواد سهیلی:ابالغ کننده
ریاست بیمارستان


