چک ليست ارزيابي پوشش وحريم بيمار در اتاق عمل

كد سندNM/CL/10-4:
تاريخ بازنگري98/5/1:

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي،درماني تهران
معاونت درمان

نام بیمارستان:

اتاق عمل:

سنجه ها

رديف محورها
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امكانات وتجهيزات ورودي واحد

4

ساختارفيزيكي

1

تاريخ بازديد:

بازديد کننده:

سرويس بهداشتي بيماران زن ومرد مجزا مي باشد.
اتاق انتظار بيماران زن و مرد حتي المقدور مجزا مي باشد.
چيدمان تخت ها به گونه اي است كه ،در معرض ديد و تردد افراد متفرقه قرار نمي گيرد.
پرده سقفي يا پاراوان سالم براي حفظ حريم بيماروجوددارد.
انتقال بيمار ناتوان برروي تخت به وسيله ي پوششهاي برزنتي با ميله هاي متحرك انجام مي شود.
تابلوي "ممنوعيت ورودافرادمتفرقه به اتاق عمل "وجوددارد.
درب ورودي كنترل شده مي باشد(.نگهبان،آيفون،قفل كددار)
بيمار پوشش مناسب ( لباس يا گان مناسب كه در قسمت پشت بيمار ،كامال بسته باشد يا شنل)
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دارد.
در زمان انتقال بيمار از پوشش مناسب ( لباس يا گان مناسب كه در قسمت پشت بيمار ،كامال بسته
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پوشش بيماران

9

باشد يا شنل) استفاده مي شود.
در تمامي مراحل عمل جراحي در صورت امكان قسمت هاي غير از موضع عمل پوشانده مي شود.
هنگام تغيير وضعيت بيماران نواحي تناسلي و حساس كامال پوشانده مي شود.
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در مواردي كه بيمار دچار اختالل حواس ،كاهش سطح هوشياري ،اختالالت رواني و ...مي باشد،
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به رعايت شئونات و پوشش بيمار توجه مي شود.

13

سونداژمثانه توسط فرد همگن انجام مي شود.
در صورت انجام مانيتورينگ چست ليدها حتي االمكان توسط پرسنل همگن چسبانده مي شود.
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تنظيم وضعيت بيمار ( )Positioningحتي المقدور با كمک پرسنل همگن انجام مي شود.

15

افراد غيرضروري در حين تغيير وضعيت و يا پرپ كردن بيمارازاتاق خارج مي شوند.

16

عامل ارائه كننده

17

پرپ توسط سركولرهمگن انجام مي شود.
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عامل ارائه كننده خدمت(انطباق)

18

پرستار اسكراب در مورد اعمال جراحي نواحي تناسلي همگن باشد.
از حضور مستخدمين و پرسنل غير درماني غير همگن در اعمال جراحي تناسلي جلوگيري مي شود.
در حين عمل جراحي درصورت درخواست بيمار ،حتي االمكان همگن بودن افراد تيم درمان
رعايت مي شود.
در اتاق ريكاوري مراقبت حتي االمكان توسط پرستار همگن (به ويژه در بيماران زن)انجام مي
گيرد.
انتقال بيماران زن از اتاق ريكاوري به بخش حتما بايد به همراهي يک نفر از كادر پرستاري همگن
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يا همراه بيمار انجام مي شود.
حتي المقدور تحويل بيماران از بخش به اتاق عمل و بلعكس توسط پرسنل همگن انجام مي
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گيرد.
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در زمان ورود كاركنان غيرهمگن به اتاق ريكاوري ،بدن بيمار پوشانده مي شود.
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