دستورالعمل تغییر وضعیت دادن بیمار
در زیر بیهوشی )(Change position
بیمار و وسایل الزم را آماده کنید :برانکارد 2 ،عدد رول سینه ای -شکمی ،پدهای نرم (پنبه) ،بالشتک نعل اسبی
(هدرینگ)
برانکارد را به تخت جراحی نزدیک کنید به طوری که در یک راستا و در کنار هم قرار گیرند.

مانیتورینگ بیمار (کاف فشار سنج ،پالس اکسی متر ،لیدهای قلبی) را جدا کنید.

سرم بیمار را ببندید و از پایه سرم جدا کنید و در کنار بیمار قرار دهید.

با حضور پرسنل اتاق عمل،جراح و پزشک بیهوشی ،اتصال لوله تراشه بیمار را جدا کنید.
)(disconnect

با نگه داشتن سر بیمار و گرفتن لوله تراشه با کمک پرسنل اتاق عمل ،جراح و پزشک بیهوشی ،بیمار را بر روی تخت جراحی انتقال دهید.

سر بیمار را بر روی بالشتک نعل اسبی قرار دهید و آن را به یک سمت بچرخانید یا در وضعیت خنثی قرار دهید.

چشم ها را از نظر تحت فشار بودن چک نمایید.

دست های بیمار را در کنار او قرار دهید یا پس از باز شدن در طول سر بر روی جا دستی در کنار وی قرار دهید.

سر و گردن را از نظر هم راستا بودن با ستون مهره ها چک کنید.

مانیتورینگ (فشار سنج ،پالس اکسی متر ،لیدهای قلبی) را به بیمار وصل کنید.

سرم بیمار را به پایه سرم وصل کنید و جریان را برقرار سازید.

در زیر نقاط حداکثر فشار (سینه ،لگن ،زانو) بالشتک های نرم (رول) قرار دهید .ناحیه سینه در خانم ها و قسمت ژنیتال در آقایان را از نظر تحت
فشار قرار گرفتن توسط رول ها چک کنید( .باید آزاد باشد)

پاها و زانوها را توسط قسمت انتهایی تخت اندکی باال بیاورید.
تغییر وضعیت را در پرونده ثبت نمایید.

قرار دادن سر بیمار بر روی بالشتک نعل اسبی در وضعیت خنثی
و قرار دادن دستها در کنار بدن

انتقال بیمار بر روی تخت جراحی

چرخاندن سر بیمار به یک طرف
باز شدن دست های بیمار و قرار گرفتن در طول سر بر روی جا
دستی

قرار دادن پد نرم یا رول های ژله ای در نقاط حداکثر فشار (سینه،
لگن ،زانو)

هم راستا بودن سر و گردن با ستون مهره ها

