"بسمٍ تعبلي "
داوشگبٌ علًم پششكي ي خدمبت بُداشتي درمبوي استبن بًشُز
داوشكدٌ پزستبري ي مبمبئي

فزم ارسضيبثي وبرآهَسي اتبق عمل داًطجَيبى وبرضٌبسي پزستبري

……………

……………

ارسشيببي صفبت عمًمي :
اَداف رفتبري
 .1يضعيت ظبَزي بب تًجٍ بٍ مقزرات داوشكدٌ:
 هَاسيي اسالهي را درپَضص ثطَر وبهل رػبيـــت هي وٌذ. يًَيفـــَرم هٌبست طجك همزرات داًطىذُ هي پَضذ. آراستگي ٍ سبدگي ظبّز را رػبيت هي وٌذ. ثْذاضت فزدي را رػبيت هي وٌذ. .2يقت شىبسي :
 سبػبت اػالم ضذُ ٍرٍد ٍ خزٍج را رػبيت هي وٌذ. جْت اًجبم ٍظيفِ هحَلِ ٍلت خَد را تٌظين هيىٌذ. سهبى استزاحت را ثخَثي رػبيت هي وٌذ. تىبليف هزثَطِ را ثِ هَلغ ارائِ هي دّذ. .3مسئًليت پذيزي ي اعتمبد بىفس :
 ًسجت ثِ ٍظبيف هحَلِ احسبس هسئَليت هي وٌذ. هسئَليت را پذيزفتِ ٍ لبدر ثِ اًجبم آى هي ثبضذ. در اًجبم امٍر پطتىبر ٍ جذيت دارد . ثب اػتوبد ثٌفس داٍطلت اًجبم دستَرالؼولْبي جذيذ است..4

دقت در کبرَب :

 ٍظبيف هحَلِ را ثب دلت ٍ سزػت اًجبم هي دّذ. در اًجبم اهَر هحَلِ اصَل صحيح را رػبيت هي وٌذ خطزات احتوبلي را پيص ثيٌي هي وٌذ..5

ارتببط بب مددجً ي خبوًادٌ يي ي ارتببط بب مزبي ي پزسىل

 ثب خَشرٍيي ٍ احتزام ثزخَرد هي وٌذ . در اًجبم فؼبليتْبي گزٍّي ّوبٌّگي ٍ ّوىبري السم را دارد. سلسلِ هزاتت را رػبيت هي وٌذ .6رفتبر ي کزدار ي احسبسبت :
 اًتمبدات را هؤدثبًِ هي پذيزد. سؼي در رفغ اضىبالت خَد دارد. صذيك ثَدُ ٍ حسي سلَن ٍ اًؼطبف پذيزي دارد.ومزٌ ارسشيببي صفبت عمًمي :
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ارسشيببي صفبت اختصبصي:
اَداف رفتبري
 - 1سبختمبن اتبق عمل ي رعبيت وكبت السم :
 لَاًيي هزثَط ثِ هٌطمِ آساد را رػبيت هي وٌذ. لَاًيي هزثَط ثِ هٌطمِ ًيوِ هحذٍد را رػبيت هي وٌذ. لَاًيي هزثَط ثِ هٌطلِ هحذٍد را رػبيت هي وٌذ. - 2يظبيف پزستبري سيزکًالر قبل اس عمل :
 ٍسبيل ثزلي اتبق ػول را وٌتزل هي وٌذ. ٍسبيل السم جْت ػول جزاحي آهبدُ هي وٌذ ( ست – په ٍ سبيز ٍسبيل ). ثيوبر را ّوزاُ ثب پزًٍذُ تحَيل گزفتِ ٍ وٌتزل هي وٌذ ثيوــبر را ثِ اتبق ػول ٍ در پبياى ثِ ريىبٍري اًتمبل هي دّذ . در اًتمبل ثيوبر ثِ تخت ػول اصَل صحيح را رػبيت هي وٌذ. ٍسبيل پزح را آهبدُ ٍ اًزا ثِ ًحَ صحيح اًجبم هي دّذ. ثيوبر را در پَسيطي هٌبست لزار هي دّذ. حزين (  ) Privacyثيوبر را رػبيت هي وٌذ. - 3يظبيف پزستبر سيزکًالر در حيه عمل جزاحي :
 په ٍ ست جٌزال ٍ ٍسبيل استزيل را ثطَر صحيح ثبس هي وٌذ . در پَضيذى گبى ثِ تين استزيل ووه هي وٌذ. ّوزاُ ثب پزستبر ٍ اسىزاة ضوبرش گبس ٍ  Lap spangeرا اًجبم هي دّذ. وَتز  ،سبوطي ٍ … را ٍصل وزدُ ٍ چزاؽ را تٌظين هي وٌذ. لَاًيي تىٌيه استزيل را رػبيت هي وٌذ. ًىبت ايوٌي در حيي ػول را رػبيت هي وٌذ ( .وَتز  ،سبوطي ٍ … ). در ضزٍع ػول هطخصبت ثيوبر ٍ ػول را ثز رٍي ٍايت ثزد يبدداضت هي وٌذ. فزهِا ي پبتَلٍصي ،ضزح ػولٍ ،سبيل هصزفي ٍ…را مي ًَيسذ. اتبق را حيي ػول هزتت ًگِ هي دارد.عد اس عمل جزاحي :
 - 4يظبيف سيزکًالر ة
 ثِ اسىزاة در پبًسوبى ًبحيِ ػول ٍ ٍصل وزدى درى  ،ويسِ  …،ووه هي وٌذ. در اًتمبل ثيوبر اس تخت ثِ ثزاًىبرد ووه هي وٌذ. اطبق را ثزاي ػول ثؼذي آهبدُ هي وٌذ. ًوًَـــِ ثيَپسي ٍ آسهبيطبت را آهبدُ وزدُ  ،تحَيل هي دّذ. - 5يظبيف اسكزاة :
 در آهبدُ سبسي اطبق ػول ثِ پزستبري سيزوَالر ووه هي وٌذ. هبسه ٍ والُ را هزتت هي وٌذ. دستْب را ثِ رٍش صحيح اسىزاة هي وٌذ. دستْب را ثِ اصَل صحيح خطه هي وٌذ. گبى را ثِ رٍش صحيح هي پَضذ. دستىص را ثِ رٍش صحيح هي پَضذ. گبى را ثِ رٍش صحيح هي پَضبًذ. -دستىص را ثِ رٍش صحيح هي پَضبًذ.
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 - 6يظبيف اسكزاة حيه ي بعد اس عمل جزاحي :
 هيش ػول را ثِ طزيك صحيح آهبدُ هي وٌذ. تيغِ ثيستَري را ثطزيك صحيح ثِ دستِ ٍصل هي وٌذ ّوزاُ ثب سيزوَالر گبسّب ٍ  … ٍ Lap spangeرا ضوبرش هي وٌذ. ٍسبيل پزح ًْبيي را آهبدُ هي وٌذ. پَضبًذى (درح) ثيوبر را ثب اصَل صحيح ووه هي وٌذ. ٍسبيل هَرد ًيبس را ثِ طزيك صحيح ثِ جزاح هي دّذ. هيش ػول را هزتت ٍ تويش ًگِ هي دارد. لىِ ّبي خَى رٍي ٍسبيل را تنيش وزدُ ثِ جزاح هي دّذ. لَاًيي تىٌيه استزيل را رػبيت هي وٌذ. پبًسوبى ًبحيِ ػول را ثب اصَل صحيح ووه هي وٌذ. ٍسبيل جزاحي را ثِ  CSRثزدُ ٍ هي ضَيذ. -7يظبيف در ياحد : CSR
 اًَاع گبسّبي هَجَد دراتبق ػول را تفىيه ٍ ثب اصَل صحيح ثستِ ثٌذي هي وٌذ. اًَاع ثبًذّب  ،درى ّب  ،سٌذّب ٍ … را تطخيص هي دّذ. اًَاع ٍسبيل فلشي ( ست  ) basicرا ضٌبسبيي هي وٌذ. اًَاع ٍسبيل پبرچِ اي را تفىيه هي وٌذ. ٍسبيل پبرچِ اي را ثب اصَل صحيح ثستِ ثٌذي هي وٌذ. سـت ّبي جزاحي را ثب اصَل صحيح ثستِ ثٌذي هي وٌذ. وبرثزد اًَاع ٍسبيل استزيليشاسيَى را تَضيح هي دّذ. اًَاع سخن ّب را ثطٌبسذ. اًَاع درًْب را ثطٌبسذ. آضٌبيي ثب پبًسوبى ّبي هتفبٍت سخن ّب -8وحًٌ کبر بب يسبيل ثببت اتبق عمل :
 ثب تخت ثِ رٍش صحيح وبر هي وٌذ. اس سبوطي ،وَتز ،استزاچز ٍ… ثِ رٍش صحيح استفبدُ هي وٌذ. چزاؽ سيبلتيه را درست تٌظين هي وٌذ. هزالجت ّبي السم اس ثيوبر در اتبق ثْجَدي تب ٌّگبم تزخيص را اًجبم دّذ. -9ميشان داوش  ،معلًمبت ي بكبرگيزي اصطالحبت:
 اصَل تىٌيه استزيل را در وليِ هَارد رػبيت هي وٌذ. اصطالحبت رايج را ثىبر هي ثزد . آًبتَهي لسوتْبي هختلف را تَضيح هي دّذ. ثب هَاد ضذػفًَي ٍ رٍضْبي ضذػفًَي وزدى اتبق ػول آضٌب هي ةاضذ . ضٌبسبيي ًخ ّب ٍ وبرثزد آًْب.ومزٌ ارسشيببي صفبت اختصبصي :
پيشىُبد داوشجً :

امضبء داوشجً :

پيشىُبد مزبي :

امضبء مزبي :

