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 البيانات األساسية: تالعملياناح مراجعة ج -1

  أساسيةبيانات 
   :نهاية المراجعة  تاريخ  :بداية المراجعة  تاريخ

  :جناح العمليات  :المستشفى
 :عدد العمليات خالل العام السابق  :عدد غرف العمليات

 المالحظات العدد البند

   عاملين بجناح العملياتالجراحة عدد أطباء ال

   عاملين بجناح العملياتعدد أطباء التخدير ال

   عاملة بجناح العملياتعدد هيئة التمريض ال

   عاملة بجناح العملياتالعدد العمالة 

  أنواع العمليات التى تجرى بجناح العمليات

عم نوع الجراحة
ن

 

عم نوع الجراحة ال
ن

 

 ال

   جراحة المسالك البولية   جراحة طارئة

   جراحة األطفال   جراحة الحوادث

   جراحة األعصاب   جراحة عامة

   جراحة الصدر و القلب   جراحة العظام

   جراحة النساء و التوليد   جراحة التجميل

   جراحة العيون   جراحة األوعية الدموية

   جراحة األنف و األذن و الحنجرة   (أذكر)جراحات أخرى 

 
 
 
 
 
 

  اإلفاقة داخل جناح العمليات

عم البند مرجع
ن

 

 المالحظات ال

    مكان مخصص لإلفاقة 

  المالحظات
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 السياسات و اإلجراءات: العملياتناح مراجعة ج -2

 السياسات و اإلجراءات

  البند مرجع

جد
تو

 

ت ال
جد

و
 

 مالحظات

     الصحيحالمكان المريض الصحيح و  

     التعرف على المريض 1-8

     تعليم موضع الجراحة 1-8

     الوقت المستقطع 1-8

     وظائف التنفسضمان  

     التعامل مع ممر هوائى صعب 3-6

     صيام المريض 3-9

     خطورة النزيفالوقاية من  

     القساطر الوريدية الطرفية  4-4

     القساطر المركزية الوريدية 4-4

     و الحساسية سالمة الدواء 

     المريضالتعرف على  5-2

     نيابة عن –إعطاء الدواء  5-4

     مضاعفات الدواء 5-12

     تلوث الجروح 

     المضادات الحيوية الوقائية 6-1

     التعقيم 6-5

     إزالة الشعر 6-6

     تطهير األيدى 6-8

     إستنشاق أكسجين بعد العملية 6-11

     العمليةاإلمتناع عن التدخين قبل إجراء  6-13

     الغيار على الجرح بعد العملية 6-11

     بيانات إلتهاب الجروح 6-18

     سياسة التنظيف 6-22

     مكافحة العدوى لجناح العمليات 6-22

     إستبقاء اآلالت 

     فحص التجويف قبل الغلق 1-4

     تناقض األعداد 1-4

 التدريب

  البند مرجع

ن 
تي
سن

ل 
ال
خ
ب 

ري
تد

 

ب
ري

تد
 ال

تم
 ي
لم

 

 مالحظات

     التعامل مع ممر هوائى صعب  3-5

     بنج منطقى 3-1

     مكافحة العدوى 

     لألطباء 6-23

     للتمريض 6-23

     للعمال 6-23

     المهارات الجراحية 
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 األدوات و المعدات: العملياتناح مراجعة ج -3

     :األدوات و المعدات للحجرة رقم

  البند مرجع

عم
ن

 

 المالحظات ال

     عام 

     أقالم الحبر الدائم 1-3

     إسطونات أكسجين 2-2

     أكسجين مركزى 2-2

     جهاز قياس تشبع األكسجين 2-3

     جهار رصد العالمات الحيوية باإلنذار 2-5

     مجس الحرارة 2-7

     جهاز تدفئة الجسم 2-8

     جهاز تدفئة الدم 2-9
     جهار قياس كهربية الدماغ 2-11
     جهار إعادة تنظيم ضربات القلب 2-11
     منشط األعصاب 2-12
     وسائل للشفط 3-12

     أجهزة وقف النزيف 4-7

     دالئل التعقيم 6-5
     عباءات مضادة للماء 6-16
     مرائل بالستيكية 6-16

     فتائل معلمة أشعيًا 7-6

     فانوس أشعة 2- 9

     سابورة بيضاء 9-4

     جهاز التخدير 

2-4 Airway pressure     

2-4 Tidal volume     

2-4 Minute volume     

2-4 Analysis of inspired oxygen     

2-4 Oxygen lack alarm     

2-4 Capnography     

2-4 Volatile agent analyser     

     ممر هوائى صعب 

     (Stylet)مرود  3-4

     بالستيك (Bougie)موسع  3-4

     قناع حنجرى 3-4

     مرن منظار حنجرى 3-4

     تخزين األدوية 
     منظم 5-11
     األدوية الخطيرة منفصلة 5-11
     األدوية الشبيهة منفصلة 5-11
     األدوية قريبة السمع منفصلة 5-11
     أدوية بدون تعريفتوجد ال  5-11
     توجد أدوية منتهية الصالحيةال  5-11

     أدوية الطوارئ 

     مكان مناسبمتوافرة فى  5-1

     الكورتيزون 5-1

     اإلدرينالين 5-1

     اإلفيدرين 5-1

     الكالسيوم 5-1

     األتروبين 5-1
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 متابعة مسار المريض: العملياتناح مراجعة ج -4

  : المريض رقممسار متابعة 
  :المدة الزمنية للجراحة  :الجراحةنوع 

  البند مرجع

عم
ن

 

 ال

ق
طب

ين
ال 

 

 المالحظات

      المريض 

      يرتدى إسورة الهوية 1-1

      اإلسم الرباعى على اإلسورة 1-1

      تاريخ الميالد على اإلسورة 1-1
      (من  المريض)  أخذ دش قبل إجراء العملية 6-11

      (من المريض)تم إزالة الشعر موضع العملية  6-7

      (من المريض)تم حلق الشعر موضع العملية  6-7

      الفريق 

      (مع المريض) أكد هوية المريض 1-1

      (مع المريض)تحقق من الموافقة المسنيرة  1-1

      (مع المريض)تحقق من اإلجراء الجراحى  1-1

      (مع المريض)الجراج علم مكان العملية  1-5

      الفريق تحقق من تعليم مكان العملية 1-6

      التخديرطبيب  

      متواجد طيلة وقت العملية 2-1

      قسطرة وريدية طرفية  2تركيب عدد  1-5

      تركيب قسطرة وريدية مركزية قبل شق الجلد 1-6

      تقييم للممر الهوائى الصعب  3-2

      التأكد من الوضع الصحيح لألنبوبة الحنجرية 

      اإلستماع إلى صوت التنفس 3-8

      اإلستماع إلى تهوية المعدة 3-8

      إعطاء المضاد الحيوى الوقائى بحجرة العمليات  6-1

      عام 
      الجراحين يرتدون غطاء الرأس و واقى التنفس 6-15
      التخدير يرتدون غطاء الرأس و واقى التنفس 6-15
      التمريض يرتدون غطاء الرأس و واقى التنفس 6-15
      التنفسالعمال يرتدون غطاء الرأس و واقى  6-15

      األشعة معروضة على فانوس األشعة 9-2

      عملياتالب نزع الشعر 6-7

      بالعمليات حالقة الشعر 6-7

      التمريض 

      تعلم عدد اآلالت  7-2

      تعلم عدد اإلبر و أسلحة المشارط 7-2

      تعلم عدد الفتايل 7-2

      هل تم عمل مراجعة ثنائية 7-2

      هل تم تدوين األعداد 7-2

      الوقت المستقطع 

      الفريق أجرى وقت مستقطع 1-7

      الجراح أعلن إسم المريض 1-7

      الجراح أعلن نوع الجراحة 1-7

      الجراح أعلن موضع الجراحة 1-7

      الفريق أكد البيانات السابقة 1-7

      المتوقعالفريق ناقش فقدان الدم  1-3

      الفريق أكد توافر منتجات الدم 1-3

      الفريق أكد كفاية القساطر الوريدية 1-3
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      الفريق أكد إعطاء المضاد الحيوى الوقائى 6-1

      الجراح أعلن المدة الزمنية المتوقعة للجراحة 9-1

      الجراح أعلن الخطوات الحرجة المتوقعة 9-1

      أعلن عن األدوات الخاصة المطلوبةالجراح  9-1

      الجراح أعلن توقعاته للخروج عن المألوف 9-1

      التخدير أعلن تحفظاته الخاصة باإلحياء 9-1

      التخدير أعلن تحفظاته الخاصة باإلعتالل  9-1

      التمريض علق على توافر المعدات 9-1

      التمريض علق على صالحية المعدات 9-1

      الرصد 

      التشبع باإلكسجين معروض على الشاشة  2-3

      ثانى أكسيد الكربون معروض على الشاشة 2-1

      العالمات الحيوية معروضة على الشاشة 2-5

      تفعيل الحد األدنى و األقصى لإلنذار   2-6

      تدوين تشبع الدم باألكسجين و العالمات الحيوية 2-6

      التدوين يتم كل خمس دقائق 2-6

      األدوية 

      المحاقن معرفة 5-8

      التعريف يشمل إسم الدواء و الجرعة 5-8

      المراجعة الثنائية قبل إعطاء الدواء 5-9

      الجراح 

      راجع تجويف المريض قبل الغلق 7-5

      التمريض 

      راجعت عدد اآلالت 7-2

      راجع عدد اإلبر و أسلحة المشارط 7-2

      راجعت عدد الفتايل 7-2

      تم عمل مراجعة ثنائية 7-2

      تم إعالن المراجعة للجراح 7-3

      الفريق 

      ناقش خطة العالج لفترة ما بعد الجراحة 9-3

      العينة  تعريف 

      اإلسم الرباعى 8-1

      الميالدتاريخ  8-1

      الوصف التشريحى 8-2

      المراجعة اثنائية للبيانات 8-3

      العمال 
      نظفوا حجرة العمليات بعد الجراحة 6-21

      المريض 
      يتلقى األكسجين باإلفاقة 6-12
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 سجل المريض: العملياتناح مراجعة ج -5

   : رقم( بعد الجراحة)مراجعة سجل المريض 

  البند مرجع

عم
ن

 

 ال

 المالحظات

     عام 

     الموافقة المستنيرة 1-2

     تقييم الممر الهوائى الصعب 3-3

     اإلحتياج إلى الدم تقييم 4-1

     دليل على حجز الدم 4-2

     صحيفة الحساسية 5-7
     صحيفة األحداث الضارة الخاصة باألدوية 5-11

     المضاد الحيوى الوقائى 

     الوقت 6-3

     النوع 6-3

     الشخص المسؤل 6-2

     بيانات الجراحة 

     اإلجراء األساسى 9-4

     اإلجراءات الثانوية 9-4

     التفاصيل 9-4

     كمية الدم المفقود 9-4

     اإلمضاء 9-4

     بيانات التخدير 

     التسجيل للعالمات الحيوية كل خمس دقائق 9-4

     األدوية المعطاه 9-4

     المحاليل المعطاه 9-4

     فترات عدم اإلستقرار 9-4

     اإلمضاء 9-4

     بيانات التمريض 

     عدد الفتائل قبل الجراحة 9-4

     عدد اإلبر و أسلحة المشارط قبل الجراحة 9-4

     عدد اآلالت قبل الجراحة 9-4

     عدد الفتائل بعد الجراحة 9-4

     عدد اإلبر و أسلحة المشارط بعد الجراحة 9-4

     عدد اآلالت بعد الجراحة 9-4

     ثنائية لألعدادمسؤلية  9-4

     إمضاء 2عدد  9-4

     عام 

     التصحيح المكشوف 9-4
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