
  به نام خدا

  بخش اتاق عمل

شتھ بخش اتاق عمل در این بیمارستان وجود دااز ابتداي احداث بیمارستان:سال تاسیس بخش

  است.

  فلوشیپ نازایی)خانم دکترمهشید البرزي(مسئول فنی بخش(رئیس بخش):

  بخش:سرپرستار
  :بهجت مسعودي فر(کارشناس اتاق عمل)الف: اتاق عمل

  اصالت(کاردان بیهوشی)شعله :بیهوشی:ب
  اتاق عمل:بیوگرافی سرپرستار

حصیل از سال از این مدت را سرپرستار بوده است . وي فارغ الت 12سال سابقه کار دارد که  22
یوسته می دانشگاه کرمان با مدرك کاردانی اتاق عمل و دانشگاه هرمزگان با مدرك کارشناسی ناپ

  باشد.

  بیوگرافی سرپرستار بیهوشی:
شد. سال است که به عنوان سرپرستار بخش بیهوشی مشغول می با 18سابقه کار دارد و  سال23

ال حاضر حوي فارغ التحصیل رشته کاردانی هوشبري از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد و در 
  .باشد در رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبري در دانشگاه علوم پزشکی گراش مشغول به تحصیل می

  

  

  

  تعدادپرسنل ونیروهاي بخش:



اردان ک      ،نفر) 4نفر)،کارشناس پرستاري رسمی( 9کارشناس اتاق عمل رسمی(اتاق عمل:الف:
نفر)  2ی (شبه پیمان کاردان اتاق عملنفر)،  2طرحی( کارشناس اتاق عملنفر)،  7اتاق عمل رسمی (

  ( یک نفر )4، منشی تبصره 

پنج شنبه  نفر ( به جز عصر 9تا  6بیماران اسکجول شده بین شیفت صبح و عصربا توجه  به تعداد 
 2ب نیز شنفر آنکال و در شیفت هاي  1نفر به همراه  2نفر هستند) ، شیفت روزهاي تعطیل  3که 

صبح  7لی اشب 8شب و نفر دوم از ساعت  12الی  8آنکال(آنکال: یک نفر از ساعت  2نفر به همراه 
(  

ردان نفر ) ، کارشناس پرستاري رسمی (یک نفر) ،کا 5رسمی ( کارشناس بیهوشی ب : بیهوشی:
 نفر) 2نفر)،کارشناس بیهوشی شبه پیمانی ( 2نفر) ، کارشناس بیهوشی طرحی( 2بیهوشی رسمی (

  ، کارشناس بیهوشی قراردادي ( یک نفر)
فت ، شی نفر هستند) 3که  نفر (به جز عصر پنج شنبه 6عصر با توجه به اسکجول شیفت صبح و

فر آنکال(از ن 1نفر آنکال و شیفت هاي شب نیز یک نفر  به همراه  1نفر به همراه  1وزهاي تعطیل ر
  صبح ) 7شب الی  8ساعت 

  د.می باش داخلی CSRاتاق عمل ،یک اتاق ریکاوري،سالن و  3این بخش داراي اطالعات بخش:

  و بیهوشی:اتاق عمل  روشهاي انجام کار

نامه            به محض ورود بیمار به اتاق عمل ، پرونده بیمار چک می شود . اطالعات و نوع عمل با
وسایل   ،ي بستري پزشک چک می شود . بیمار به اتاق عمل منتقل می شود. در رابطه با نوع عمل 

کامل می شود  و ملزومات استریل آماده می گردد. تاریخچه بیهوشی از بیمار گرفته ، بیمار مانیتور
ار تکمیل و بیهوشی یا بی حسی انجام می شود. عمل جراحی انجام می گیرد ، فرم هاي پرونده بیم

  ی گردد.به اتاق ریکاوري منتقل ممی گردد و بیمار پس از پانسمان و طی مراحل پس از بیهوشی 

  زمان ترخیص:آموزش 



وضیح داده تاسپینال، به طور کامل،  به بیمار راجع به مراقبت هاي بعد از عمل و بعد از بی حسی
یماران سرپایی می شود و نحوه و زمان مراجعه بعدي به پزشک ، به بیمار یادآوري می گردد.در مورد ب

  عالوه بر موارد فوق پمفلت نیز به بیمار ارائه می گردد.

  بیماریهاي شایع دربخش: 
  یت،اپتیک نور DCR ،APRکاتاراکت ، گلوکوما ، بیماران بستري: 

یلر ،کرایو بیماران سرپایی: پروبینگ ، ناخنک ، شاالزیون ، تارسورافی ، شستشوي اتاق قدامی ،و
 PR ،D&C،پتوزیس، 

  

  


