کد فرم Cg-H.3-1 :

چک لیست جراحی ایمن

بیواسستاى.................

sign inاقدامات قبل از بیهوشی بیمار

time outاقدامات قبل از برش پوست بیمار

ٍسٍد بیواس بِ اتاق ػول :

صهاى اًتظاس

بیواس هَاسد ریل سا تایی هی ًوایذ:

هؼشفی کلیِ اػضا تین جشاحی با ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ سوت تاییذ هی ضَد .

ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد
هَضغ ػول جشاحی
ًَع ػول جشاحی
سضایت اص ػول
هَضغ ػول ػالهتگزاسی ضذُ است

هتخصص جشاحی ،هتخصص بیَْضی ٍ پشستاس بطَس کالهی هَاسد ریل سا تاییذ
هیٌوایٌذ
ًام ًٍام خاًَادگی بیواس
ًَع ػول جشاحی
هَضغ ػول جشاحی

ایوٌی تجْیضات بیَْضی چک ضذُ است
پالس اکسی هتشی سالن بَدُ ٍ بِ بیواس هتصل است
بیواس داسای حساسیت ضٌاختِ ضذُ هی باضذ؟

ٍقایغ هْوی کِ احتوال ٍقَع آى ٍجَد داسد
هتخصص جشاحی گاهْای غیش هٌتظشُ ٍ یا حیاتی دس حیي ػول،هذت ػول جشاحی
ٍیا خًَشیضی حیي ػول سا دس ًظش گشفتِ ٍ هشٍس هی ًوایذ
تین بیَْضی بیواس سا بِ لحاظ ٍجَد ػَاهل خطش صا اختصاصی بشسسی هی ًوایٌذ

خیش
بلِ
بیواس داسای ساُ َّایی هطکل است /خطش اسپیشاسیَى داسد؟

آًتی بیَتیک پشٍفیالکسی دس طی یک ساػت قبل جْت بیواس تجَیض ضذُ است؟

خیش

بلِ

بلِ ٍ تجْیضات کوکی ضشٍسی هَجَد است .

هَسدی ًذاسد

دس حیي جشاحی بشای بیواس خطش سفتي بیص اص 500هیلی لیتشخَى ٍجَد

آیا ًتیجِ تصَیش بشداسی ضشٍسی دس اتاق ػول بش سٍی ًگاتسکَپ ًصب ٍدس حال

داسد(دس کَدکاى  7هیلی لیتش بِ اصای ّش کیلَ گشم ٍصى بذى )

ًوایص است؟

خیش

بلِ

بلِ ٍساُ ٍسیذی ٍ هایؼات هٌاسب ٍسیذی هَجَد است

هَسدی ًذاسد

sign outاقدامات قبل از ترخیص بیمار
خشٍج بیواس اص اتاق ػول:
پشستاس ّوشا با تین جشاحی بِ طَس کالهی هَاسد ریل سا تاییذ هی ًوایٌذ :
ًام ػول جشاحی ثبت ضذُ است
ضواسش لَاصم جشاحی،گاص ٍسشسَصى هَسد استفادُ دس ػول جشاحی صحیح بَدُ است
ًحَُ بشچسب صدى بش ًوًَِ گشفتِ ضذُ دس اتاق ػول اص جولِ ًام ًٍام خاًَادگی بیواس صحیح است
ػولکشد تجْیضات هَسد استفادُ دس اتاق ػول بذٍى اضکال بَدُ است
هتخصصیي جشاحی ٍ بیَْضی ،تین جشاحی ٍ پشستاس اتاق ػول با تَجِ بِ ٍضؼیت بیواس بشًاهِ هشاقبتی هٌاسب سا دس سیکاٍسی پیص بیٌی ًوَدُ اًذ

پرستار سیرکوالر اتاق عمل

متخصص جراحی

متخصص بیهوشی

