
 در اتاق عمل یس ینوگزارش

در ات اق عم ل  یر اورژانس یغ/یاورژانس  صورتبه+ محل عمل(  ی)نوع جراح یبه علت جراح ،ساله ... مار خانم / آقایب

پانسمان )نوع پانسمان(/درن )نوع درن(/ گ   و   یدارا  ماریب  هوش است.یار/بیمه هوشیار /نیمار هوشیاست. ب  شدهرشیپذ

 .باشدیم (آتل )محل

هم ان ابت دا   شودینم)اگر    شودینم/شودیمده  ید  .(و تاول و  یدگیو خراش  یمار )زخم و سوختگیدر مشاهده سطح بدن ب

 .د پوست نرمال است(یس یبنو

ک س الم هس تند. یالتیو چ را  س   یکوتر، تخت جراح   ،متر، ساکشنیپالس اکس   ،یهوشیل اتاق عمل شامل دستگاه بیوسا

 د(یس ی)الپاراسکوپ و آرتروسکوپ هم الزم بود بنو

ن وع م اده( ص ورت )ه با  یتوسط پد محافظت شد. پرپ اول  یاستخوان  یهایبرجستگ  از  شن( است.یمار )نوع پوزیشن بیپوز

ت ی د. پلی مه پرونده گردیچک ضم  کاتوریاندل هستند،  یاستر  هاپکو    هاست کامل هستند،    یاز جراحیمورد ن  لیوسا  گرفت.

 .زر وی ، لRfشد )پوالر استفاده    یکوتر مونو پوالر / با  از  ت( چسبانده شد.یمحل چسباندن پل)ه  یدر ناح  یدوقطب  /یقطبتک

 (.دیس ید بنویهم داشت

 .ر داده شدل قرایبریو هیچندالن آ ریز محل کاف( بسته شد،)ه یکه در ناحیکاف مناسب تورن

 (دیس یبنو مورد استفاده را یهانوع پروتز و نیس یاسم تکن ، یارتوپد یها)شرکت 

ن عم ل را یتمام شد. )مش کتت ح  ... ساعت  و درشروع  ... در ساعت  یه با )نوع محلول( انجام شد. عمل جراحیپرپ ثانو

 د(یس یارم استفاده شد هم بنو ید، سیس یبنو

 .نمونه در ظرف مناسب به واحد مربوطه ارسال شد ؛ ود(یس یننو یزیچ داشت،ناگر )ود ب ینمونه پاتولوژ یمار دارایب

 د(یکنمه یادداشت و برگه فروزن را ضمیبود حتما  فروزن نمونه  یمار دارای)اگر ب

رهنگ ام آن ب وده یل دیدر صورت خراب شدن نمونه که به علت تحود  یثبت نکنآن را    راگ  است.  مهم  ((کشت ))ل  یزمان تحو

 !!ت با شماست یسئولم

 

 .ه شدیتعب .وب ویچست ت/کمار درن همووایب یبرا

 

د. یس یبنوا  دا کردن گاز ریپ  یگاز کم هست اقدامات الزم برا  اگر  .ح بود / نبودیل صحیلنگاز ها، سوزن و وسا  گازهاشمارش  

 .مار انجام شدیب یبرا .و یم /فشاریپانسمان ساده /حج



ت ا  ماریب مشاهده نشد. و. یدگی، خراشی، قرمزیاعم از سوختگ یت مشکلید، در محل پلت خارج شید. پلیکس گردیدرن ها ف

 .شد یهمراه یکاوریر

 

سه قرار یک کی داخل اد، همه مدارک ریس یبنو خود را داخل پرونده  مشاهدات، تجاوز و ... بود  یمار مشکوک به خودکشیاگر ب

 .دیدهل یتحو یقانون یو به واحد پزشک داده

ادداش ت یپرونده  داخل    اندام آمپوته شده را  ،قرار گرفت پس از عمل  )قطع عضو(  ون یآمپوتاس  یجراحتحت عمل    ماریاگر ب

 .ل شود(ین تکمیفوت و قطع عضو طبق روت ی)برگه گواهدیدهل یبه واحد سردخانه تحو اعضو رو د یکن

 .دیس یرا بنوه اقدامات یکل آر قرار گرفت  یپ یتحت سن عمل یمار حیاگر ب

 

 . حتما مهر و امضا زده شود.شودادداشت یرکولر یاسم اسکراب و سگزارش  یانتهادر 

 

 

 :کهیم شروع تورنیتا

 :کهیان تورنیم پایتا

 :کهیکل تورن زمان مدت

 

 کهین دو تورنیکه دوم در صورت داشتن و توقف زمان بیزمان تورن

 

 

 

 

 

 

 



 


