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 ورود بیمار کاندید عمل به بخش 

 پذیرش در بخش مربوطه 

نیاز به جراحی آیا بیمار 

 اورژانسی دارد؟ 

راهنمایی به بخش و اتاق مربوطه 

 توسط کمک بهیار 

تحویل گرفتن بیمار _ارزیابی اولیه 

 و ارائه آموزشهای بدو بستری 

ویزیت بیمار توسط پزشک و پر 

 کردن فرم رضایت آگاهانه 

 اجرای دستورات پزشک 

پیگیری جواب اقدامات تشخیصی 

و خون رز،مشاوره ها و   

دادن آموزش های حین بستری و 

آماده سازی بیمار جهت کاهش 

 اضطراب 

 افزودن به لیست عمل 

ویزیت توسط پزشک بیهوشی و  

 دادن OKجراحی

نوشتن گزارش آماده کردن بیمار و 

پرستاری و فرم مراقبت قبل از 

 عمل 

انجام انتی بیوتیک پروفیالکس 

 حداکثر یک ساعت قبل از عمل 

 بلی خیر

اطالع به پزشک معالج و اتاق عمل 

 توسط پرستار

ویزیت بیمار توسط پزشک و پر 

 کردن فرم رضایت آگاهانه 

تحویل بیمار با پرونده و مدارک 

 الزم به اتاق عمل توسط پرستار 

اجرای دستورات پزشک و کلیه 

 اقدامات الزم قبل از عمل  

و بررسی پرونده و فرم چک 

مراقبت قبل از عمل و کنترل بیمار 

 توسط پرستار ریکاوری 

ویزیت توسط پزشک بیهوشی و 

OK دادن 

کنترل عالئم حیاتی و الین وریدی 

و مانیتورینگ توسط تکنسین 

 بیهوشی 

 انجام بی حسی اسپینال یا بیهوشی

توسط متخصص بیهوشی  عمومی  

توسط پرستار  کنترل عالئم حیاتی

 ریکاوری 

تکمیل پرونده و ثبت مشخصات 

بیمار و نمونه پاتولوِژی توسط 

 پرستار ریکاوری

ویزیت بیمار توسط متخصص 

 بیهوشی

 اعزام به ICU انتقال جسد به سردخانه 

جراحی با موفقیت  آیا

 همراه بوده است؟

 خیر
 بلی

انجام مشاوره در صورت  

 نیاز 

 خیر
     stableیا بیمار آ

 است ؟

اعالم کد احیا یا کد خونریزی توسط 

پرستار ریکاوری    

کاندید جراحی  یا بیمارآ

 مجدد است؟

 بلی

فراخوان تیم جراحی، پزشکان 

توسط  و مسئولین باالترمشاور

 سوپروایزر 

انجام جراحی مجدد با صالحدید 

 تیم پزشکی 

 بلی

 خیر

صدور مجوز دفن توسط 

 پزشکی قانونی 

به  وپرونده تحویل دادن بیمار

 پرستار بخش 

بخش ه بانتقال  هماهنگی جهت 

 مربوطه  

کنترل بیمار جهت تحویل توسط 

  پرستار بخش

ویزیت پزشک و صدور دستور 

 ترخیص 

 ترخیص 

 خروج  

طی مراحل بستری طبق فرایند 

حت نظر نگهداشتن در ت بستری

 شدن بیمار stableریکاوری تا 

شمارش صحیح گازها و لون 

گازها و وسایل جراحی توسط اد 

 جراحی 

 انجام عمل جراحی  توسط جراح 

 مربوطه

شمارش گازها وابزار و لوازم 

 جراحی توسط اد سیرکولر

 

تایید و بستن محل عمل توسط 

 جراح مربوطه

Stable شدن بیمار و تکمیل

اوراق مربوطه توسط تکنسین 

 بیهوشی

بیمار به اتاق ریکاوری انتقال   

 الف 

 الف 

 فرایند: ورودی

،دارو  بستری،دفترچه ،پرونده  ستارتیم جراحی، پر بیمار،

خدمات ، برگه اعزام،کمک بهیار،و ملزومات،برگه مشاوره

 اتاق عمل،تجهیزات پزشکی،کاور جسد، 

 صاحبان فرایند: 

اتاق عمل ،واحد پذیرش و ترخیص،واحدهای 
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