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لغرفة العملیاتقبل مغادرة المریض     قبل التخدیر قبل شق الجلد 

ھل أكد المریض على ھویتھ/ھا وعلى مكان العملیة واإلجرائات 
 ؟على إجراء العملیة والمواقفة
 نعم

 
 ھل ھناك عالمة لمكان العملیة؟

 نعم
 ال ینطبق

 
 

استعداداً لعملیة التخدیر ھل تمت مراجعة ھذه األشیاء : أنھا في 
 ؟و/و أنھا تعمل بشكل صحیحأمكانھا الصحیح 

 جھاز رسم القلب                   نة التخدیریماك
 جھاز قیاس غازات الدم                   التخدیر أدویة

 الدم ضغط قیاس جھاز          مقیاس تأكسج النبض
 أسطوانة األكسجین                             الشفط

 قناع التنفس
 

 
 ھل یعاني المریض من أي نوع من الحساسیة؟

 ال
 نعم، ومسجلة في ملف المریض

 
 ثناء الشفط؟ أھل ھناك صعوبة في التنفس أو خطور

 ال
 نعم، واألجھزة والمعدات االحتیاطیة متوفرة

 
 مل/كم لألطفال)؟7دم(مل  500ھل ھناك خطورة فقد > من 

 ال
 نعم وأكیاس الدم المطابقة للمریض متوفرة

 

تأكد من أن كل أعضاء الفریق قد قدموا أنفسھم 
 .المنصبباالسم و

 
أكد بالكالم على اسم المریض، وخطوات العملیة، 

 ومكان الشق. 
 

دقیقة قبل  60ھل تم اعطاء المضاد الحیوي الوقائي في مدة 
 الشق؟

 نعم
 ال ینطبق

 
 حدوثھا المشاكل الھامة المتوقع

 بروتوكول ارتفاع درجة الحرارة الخبیثة؟ھل تم استعراض 
 للجراح:

 ما ھي الخطوات الھامة وغیر الروتینیة؟
 ما ھي خطة استخدام الكمادات الحلقیة؟

 العملیة؟ قكم من الوقت ستستغر
 ؟أن یفقدھا لمریضھي كمیة الدم المتوقع  ما
 :التخدیر طبیبل

مشاكل ھل ھناك أي ،بعد استعراض تاریخ المریض والكشف
 خاصة بالمریض یجب وضعھا في االعتبار؟

 لفریق التمریض
 ھل تم التأكد من تعقیم األدوات (بما في ذلك نتائج المؤشر)

 ھل ھناك أي مشاكل خاصة باألدوات؟
 

 ؟ھل ھناك عرض للصور الھامة للعملیة
 نعم

 ال ینطبق
 
 
 

 تؤكد الممرضة شفھیاً على التالي (إن وجد):
 إسم العملیة

 سفنج واإلبرصحة عدد اإل
 إزالة الكمادات الحلقیة

 خیاطة اللسان في مكانھا وُمحكمة
 إعطاء مسكنات األلم

 الموجودة على وضع البیانات على العینة ( تقرأ البیانات
 بما في ذلك اسم المریض) ،العینة بصوت واضح

 یجب دراستھاذا ما وجد أي مشاكل بشأن األدوات التي إ
 

 للجّراح وطبیب التخدیر والممرضة: 
ما ھي المشاكل الرئیسیة الخاصة بالمریض أثتاء 

 عملیة اإلفاقة وكیفیة التعامل معھا؟ 
 

 بروتوكول نقل المریض
 للجّراح:       

البقاء في غرفة العملیات حتى یتم نقل المریض إلى 
 غرفة اإلفاقة

 لطبیب التخدیر والممرضة
مصاحبة المریض لغرفة اإلفاقة ومراجعة أي مشاكل 

حدثت أثناء العملیة وإدارة إجراءات ما بعد العملیة مع 
 العاملین ھناك 

 
 

 التخدیر والّجراح) طبیببحضور الممرضة و(

 

 التخدیر) طبیب(بحضور ممرضة على األقل و التخدیر والّجراح) طبیببحضور الممرضة و(
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