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این اعضا انجام می در گوشت  عملی است بر روی انگشتان پا یا دست که در اثر فرورفتن ناخن :شرح كلی عمل يا پروسیجر-1

 .شود

 

، مسئول اتاق عمل پس از گرفتن نوبت از پزشکبیمار در روز عمل با نامه پزشک به اتاق عمل مراجعه و  :فرآيند پذيرش-2

 .جهت تشکیل پرونده به پذیرش بیمارستان هدایت می کند بیمار را

 

 رضایت ت و عوارض ناشی از عمل از بیمار مسئول اتاق عمل یا پزشک مربوطه با توضیح دادن خطرا :اخذ رضايت آگاهانه-3

 .می کنندو بیمار را جهت عمل آماده و به اتاق هدایت  گرفته

 

 :میزان خطر و سود احتمالی:الف 

-3و احتمال شکستگی دندان  ICUنیاز به بستری در -2حساسیت به داروهای بیهوشی و بی حسی -1 :عوارض: میزان خطر

حوادث  -7نیاز به انتقال خون -6مرگ مغزی و کما -5تنفسی –احتمال ایست قلبی -4احتمال ورود محتویات معده به نای 

 خونریزی -11مجدد  عفونت-11آسیب به تارهای صوتی  -9حوادث عصبی ناشی از بی حسی  – 8قلبی و عروقی حین عمل 

 جلوگیری از عود مجدد عفونت :سود احتمالی

 خوب :پیش آگهی:ب

 دارودرمانی :روش های جايگزين:ج

 

 تصویر برداری ، آزمایش ، مشاوره از عمل يا پروسیجراقدامات الزم قبل -4

 

 نحوه عمل -5

 :روش بیهوشی :الف

  



استهبان( ره)بیمارستان امام خمینی   

ناخن دنیکش  

99مهر_  مسئول اتاق عمل_  جواد جمشیدی :گردآورنده   

 

رفتن حركت در زير تزريق ماده بی حسی در مايع مغزی نخاعی از طريق كمر و بی حسی و از بین  :(نخاعی)اسپاينالروش 

  محل تزريق دارو

كاهش سطح هوشیاری و از بین رفتن تنفس وبی حركتی كامل توسط تزريق داروهای  :جنرال يا بیهوشی عمومیروش 

بیهوشی از طريق رگ محیطی و گذاشتن لوله تراشه يا هر وسیله تنفسی در دهان بیمار جهت تنفس دادن توسط دستگاه 

 (بیهوشی 

 (با تزریق داروی بی حسی در ناحیه مورد نظر توسط جراح انجام می شود ) روش بی حسی موضعی

 باز_  عمل موضعی :... (الپاروسكوپی ،؛ عمل باز و )تكنیك های عمل  :ب

 دو نفر پرسنل اتاق عملجراح،پزشک بیهوشی،پرسنل بیهوشی،  :تیم ارائه دهنده خدمت :ج

 دقیقه 31:مدت عمل:د

 

 مراقبتهای بعد از عمل -6

 یک هفته بعد از عمل  :زشكويزيت پ :الف

 تعویض پانسمان تا دو روز و استفاده از کفش مناسب جهت جلوگیری از عود مجدد :مراقبت پرستاری :ب

 سرپایی  :مدت بستری بعد از عمل :ج

 

 مراقبتهای دوره نقاهت -7

 تا یک هفته چند روز :مدت نیاز به استراحت در منزل :الف

،  (چرک خشک کن)بیوتیک شستشوی محل زخم،تعویض پانسمان ، استفاده از آنتی :های الزم بعد از عملگیری پی: ب

 استفاده از کفش مناسب ، خشک کردن زخم و جلوگیری از تعریق پا


