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گزارش تکنسین بیهوشی-2
گزارش سرکولر جراحی-3
گزارش ریکاوري-4



:گزارش پذیرش بیمار در اتاق عمل
ثبت سن و جنس بیمار
 برانکارد ،صندلی (ثبت ساعت تحویل،نام بخش تحویل دهنده،نحوه انتقال

و پرستار مسئول بیمار به اتاق عمل) چرخ دار
ثبت نتایج ارزیابی وضعیت هوشیاري بیمار
ثبت نوع عمل جراحی اورژانسی براساس دستور

پزشک



 ثبت نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت سالمت جسمی و روحی
)به بررسی سیستمیک بیمار مراجعه شود (بیمار

ثبت سابقه حساسیت دارویی و غذایی

ثبت ساعت ناشتایی بیمار

 از  تهدید کننده ایمنیثبت نتایج ارزیابی بیماراز نظرشرایط
به همراه ...احتمال سقوط،زخم بستر ،آسیب به خود و :قبیل 

اقدامات پیشگیري کننده



ثبت عالمت گذاري موضع عمل
ثبت عالیم حیاتی حین تحویل به اتاق عمل
سوند ها و لوله تراشه و (ثبت وسایل و تجهیزات متصل به بیمار

(...
 ثبت وضعیت رزرو و تحویل خون بیمار به اتاق عمل  تعداد

فرآورده و نوع گروه خونی
ثبت اعضاي مصنوعی و کاشتنی
ثبت نوع و تعداد اوراق پاراکلینیکی
 هوشبري مهر و /ثبت نام و نام خانوادگی پرستار

امضاءگزارشات فوق با قید ساعت و تاریخ



:گزارش حین عمل تکنسین بیهوشی



:گزارش حین عمل تکنسین بیهوشی 

ساعت ورود بیمار به اتاق عمل براي انجام عمل جراحی•
نوع عمل جراحی  و نام جراح•
ثبت عالیم حیاتی ،وضعیت راه هوایی و سطح هوشیاري بیمار قبل از •

القائ بیهوشی و هنگام تحویل به ریکاوري
ثبت وضعیت راه وریدي و شریانی•
ثبت تمامی اتصاالت متصل به بیمار مثل سوند فولی،سوند بینی،چست  •

تیوپ



نوع بیهوشی و ساعت شروع و پایان بیهوشی•
ثبت ساعت شروع جراحی•
ثبت نوع پوزیشن بیماردر هنگام عمل •
ثبت موارد غیر طبیعی احتمالی در حین عمل•
 ثبت مشاوره حین عمل جراحی با ذکر علت  و اقدامات انجام شده

و نتیجه آن
ثبت تزریق خون و فرآورده هاي خونی

:گزارش حین عمل تکنسین بیهوشی 



:گزارش حین عمل سرکولر جراحی



:گزارش حین عمل سرکولرجراحی
ساعت ورود بیمار به اتاق عمل براي انجام عمل جراحی
نوع عمل جراحی و نام جراحان
ثبت محل اتصال پلیت در هنگام استفاده از کوتر جراحی
 ثبت صحت شمارش گازهاي خط دار و لنگاز و پینات و اسپنج ها و

سوزن هاي مصرف شده حین عمل جراحی
ثبت ایمپلنت ها و پروتز ها
ثبت اتصاالت بیمار ،صحت عملکرد و میزان ترشحات
 ساعت برداشتن -تعداد–ثبت داشتن نمونه پاتولوژي با ذکر نوع نمونه

آزمایشگاه/و تحویل آن به مسئول ریکاوري) در موارد خاص(نمونه 



 ثبت مشاوره حین عمل جراحی با ذکر علت و اقدامات انجام شده و
نتیجه آن

ثبت ساعت پایان عمل
 سالم  /آپگار نوزاد/جنسیت نوزاد/ساعت تولد نوزاد/ثبت نوع زایمان

تماس  /الصاق دستبند نوزاد و مادر /بودن یا مشکل داشتن نوزاد
مدت زمان تماس پوستی و اینکه منجر / پوستی در ساعت اول تولد 
.به تغذیه نوزاد شده یا خیر 

ثبت ساعت شروع و مدت زمان استفاده از تورنیکه

:گزارش حین عمل سرکولرجراحی



گزارش ریکاوري



:گزارش ریکاوري
ثبت ساعت ورود بیمار به ریکاوري
  ثبت وضعیت هوشیاري بیمار بدو ورود و در هنگام تحویل
 نوع بی حسی یا بیهوشی–ثبت نوع عمل جراحی
  ثبت عالیم  حیاتی بدو ورود و هنگام تحویل
 ثبت ارزیابی و مدیریت درد
  ثبت وضعیت درن ها و تیوپ ها و سایر اتصاالت بیمار از نظر

صحت کارکرد و میزان ترشحات
ثبت  دستورات دارویی و مایعات وریدي
ثبت کنترل محل عمل بیمار از نظر خونریزي



ثبت تحویل نمونه پاتولوژي به آزمایشگاه
  ثبت اقدامات حفاظتی و ایمنی بیمار
ثبت تزریق خون و فرآورده هاي خونی
  ثبت ساعت تحویل بیمار به بخش مورد نظر ،طبق دستور متخصص

بیهوشی




