
به نام خدا



عوارض مربوط به ارتباط بیهوشی با جراحی•

عوارض اعمال جراحی کوچک•

عوارض دستگا ههای عضوی•

زخم ها درن ها و عفونت•

عوارض حمایت تغذیه ای و متابولیک•

مشکالت مربوط به تنظیم دما•

مسایل مربوط به بیماران چاق و بیمارانی که در دو انتهای طیف سنی قرار دارند•



NEVER EVENTS IN SURGERY

جراحی روی قسمت اشتباه بدن•

جا ماندن جسم خارجی بعد از عمل جراحی•

تزریق خون ناسازگار با مریض•

ایجاد زخم فشاری شدید در جریان بستری بیمار در بیمارستان•

مرگ های بعد از عمل قابل پیشگیری•

یک خطای دارویی فاحش•



عوامل کلی مسبب عوارض               

بیماریها و عوارض آنها •

تصمیمات تامین کننده•

سیستم مرتبط با مراقبت از بیمار•



Quality improvement(QI)  برنامه های بهبود کیفیت



(COMMUNICATION) ابزارهای ارتباطی

(  (pre-op briefingجمع بندی پیش از عمل•

   (post-op debriefing)جمع بندی بعد از عمل•

((sign outچک لیست های اتاق عمل و تحویل دادن بیمار•



S-B-A-R 

• Situation وضعیت

• Backgroundآنچه گذشت

• Assessmentبرآورد و تخمین و ارزیابی

• Recommendation توصیه و پیشنهاد



عوارض اعمال جراحی کوچک       

کاتتر های ورید مرکزی•

مسیر های شریانی•

آندوسکوپی و برونکوسکوپی•

تراکیو ستومی•

توراکوستومی لوله ای•

PEGاندوگاستروستومی از راه پوست •

 DPLالواژتشخیصی صفاق •

عوارض آنژیو گرافی•

عوارض بیوپسی•



عوارض کاتترهای ورید مرکزی      

پنوموتوراکس•

آریتمی ها•

سوراخ شدن دهلیز قلب•

گم شدن سیم راهنما•

آمبولی هوا•

پاره شدن شریان ریوی•

عفونت مسیر ورید مرکزی•



عفونت مسیر ورید مرکزی         

تعویض روتین سی وی الین توصیه نمی شود•

در صورت شک باال نسبت به سپسیس با منشا الین مرکزی عفونی باید سایت مرکزی تعویض شود•

بهترین راه درمان سپسیس ناشی از سی وی الین خارج سازی کاتتر است•

هفته درمان مناسب آنتیبیوتیکی داده شود6تا4اگر علت عفونت استاف طالیی باشد عالوه برخارج سازی کاتتر باید •

فظ کرد و درمان اگر علت سپسیس ناشی از کاتتر استاف اپیدرمیس باشد چون ویروالنس پایینی دارد میتوان کاتتر ح•
روز داد21تا 14آنتیبیوتیکی 



عوارض بیوپسی                           

سروم-نشت لنفی-عفونت–خونریزی •

آماده سازی مناسب پوست–هموستاز مناسب :پیشگیری با کمک•

دقیقه قبل از برش جراحی 60تا 30یک دوز آنتی بیوتیکی پروفیالکسی •

برای درمان باز کردن زخم عفونی گاهی الزم میشودآسپیراسیون یا پانسمان فشاری-فشار مستقیم روی خونریزی:درمان
-سروما و نشت لنفی



عوارض دستگاههای عضوی       

تغییرات وضعیت مغزی.نورومای دردناک.صدمه مستقیم به اعصاب.نوروپراکسی:دستگاه عصبی•

سمیت گوش بر اثر آمینوگلیکوزیدها.اپیستاکسی.خراش قرنیه:چشم و گوش و بینی•

عوارض اند آرترکتومی گردنی:مشکالت عروق گردنی•

آسیب عصب سوپریور الرینژیال.آسیب عصب رکورنت.هیپوکلسمی:غده تیرویید و پاراتیرویید•

و امبولی ریویترومب.پنومونی.کالپس ریه آسپیراسیون.پالک برونشی.آتلکتازی.هموتوراکس.پنوموتوراکس:دستگاه تنفس•

سکته قلبی.آریتمی:دستگاه قلبی •



عوارض دستگاههای عضوی           

خونریزی گوارشی.فیسچول گوارشی.انسداد روده.ایلیوس بعد عمل:دستگاه گوارش•

پانکراتیت. آبسه پیوزنیک کبد.تنگی مجرای مشترک صفراوی:دستگاه کبدی صفراوی لوزالمعده ای•

پست رنال .رنال.ازتمی پره رنال:دستگاه کلیوی•

زخم بستر.سندرم کمپارتمان:دستگاه عضالنی اسکلتی •

عفونت ناشی از تزریق خون.واکنش تزریق خون:دستگاه خونساز•



زخم ها درن ها و عفونت         

عفونت زخم محل برش•

درن ها•

کاتتر های ادراری•

آمپیم•

آبسه های شکمی•

فاشییت نکروزان•

سندرم اختالل عملکرد چند عضوی.سپسیس.سندرم واکنش التهاب سیستمیک•



مشکالت مرتبط با تنظیم دما       

هیپوترمی•

(تیروتوکسیکوز.هیپرترمی بدخیم)هیپرترمی  •



دقرار دارندو طیف سنی و بیمارانی که در چاقمراقبت از بیماران  



ا تشکر  ...از توجه شماب

دکتر شهرام خادم
متخصص جراح عمومی


