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 مراقبت های حواشی عمل

پیشرفت تکنولوژی انجام بسیاری از اعمال جراحی را 

با اینحال هنوز عمل جراحی در .عملی،سریعتر وموثر تر کرده است

زمره یکی از پراسترس ترین تجربیاتی است که بیمارتحت آن قرار 

در این میان مداخالت پرستاری صحیح وبموقع نقش .می گیرد

 .بسزایی در کاهش استرس وعوارض احتمالی دارد

 :ارزیابی قبل از عمل

 :ارزیابی صحیح وپشت سرهم بیمار می تواند فوایدی از جمله

 حصول اطالعات زمینه ای برای ارزیابی مقایسه ای بعد از عمل(1

پیش بینی مشکالت وعوارض حین وبعد از عمل وبرنامه ریزی  (2

 برای رفع آن

در ارزیابی بیمار باید نوع ومحل جراحی همراه با بیمار مشخص 

گرددسپس بر محل هایی که تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت یا 

در بررسی هایتان .با عمل تحت تاثیر قرار خواهند گرفت تمرکز کنید

در ارزیابی . وضعیتهای نرمال وابسته به سن را در نظر بگیرید 

تان وضعیت روانی بیمار را فراموش نکنید چون نگرانی وافسردگی 

 .بر مرحله بهبودی بعد از جراحی تاثیر گذار هستند

 :آموزش بیمار

آموزش می تواند به بیمار برای تطابق با استرس فیزیکی وروانی 

این امر امروزه که بر رویکرد اقامت .ناشی از جراحی کمک کند

بیمارستانی کوتاهتر وترخیص درروز جراحی تاکید می شود اهمیت 

 .ویژه ای می یابد

 :محتوای آموزش

مطمئن شوید که سر فصل های زیر درمحتوای آموزش قبل از عمل 

 .گنجانده شده است

 تستهای تشخیصی- 

ضرورت خودداری از خوردن وآشامیدن برای یک دوره مشخص - 

 قبل از عمل

قرار است انجام  (...عمومی،منطقه ای و)اینکه چه نوع بیهوشی - 

 .شود

 مراقبت ازراه هوایی- 

 قرار گیری سایر لوله های متصل به بیمار- 

 پروسیجر اتاق عمل- 

 مایع درمانی- 

 مراقبت بعد از عمل شامل تغذیه،حرکت ،درمان وکنترل درد- 

 :آمادگی برای بعد از عمل

قبل از عمل به بیمار در مورد آغاز سریع حرکات بعد از 

همچنین به .عمل،تکنیک های جابجایی وتمرینات پا،آموزش دهید

 .بیمار تکنیک های سرفه کردن وتنفس عمیق را آموزش دهید

 :گرفتن تاریخچه

 :درمورد موارد زیر سوال کنید

 (دارو،غذا ومحیط)آلرژی ها

 استفاده از داروهای گیاهی

 استفاده از الکل وداروهای روانگردان

 داشتن دندان مصنوعی

 داشتن پروتز

 داشتن سمعک

 داشتن پیس میکر

 داشتن جواهرآالت

 باردار بودن زنان در سن باروری

به بیمار بگویید که تمرینات بعد از عمل از بروز عوارض زیر 

 :جلوگیری می کند

 آتلکتازی

 پنومونی ناشی از بی حرکتی

 ترومبوفلبیت

 یبوست

 نفخ شکم

 تجمع خون در سیاهرگها

 

 

 

 :انواع آنستزی برای جراحی عبارتند از

 موضعی،منطقه ای و عمومی 

می توان برای بیمارانی که بیحسی موضعی می گیرند از آرامبخش 

 .وریدی مثل بنزودیازپین ها استفاده کرد

عوارض این نوع بیحسی شامل بروز اثرات ناخواسته در نتیجه 

تزریق اتفاقی در عروق،یا تزریق در ناحیه پر عروق که با برداشت 

خونی باالیی همراه است وبیشتر بصورت کانفیوژن،لتارژی وتشنج 

 .می باشد
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 :بیحسی منطقه ای

بیحسی منطقه ای شامل بیحسی اپیدورال واسپاینال است که با 

استفاده از مواد بلوک کننده عصب وبیشتر در ناحیه مهره های 

 .کمری صورت می گیرد

فواید بیحسی اپیدورال شامل وقوع کمتر سردرد وامکان فراهم 

در بیماران شدیدا  (با گذاشتن کاتتر)آوردن بی دردی بعد از عمل

بدحالی است که تحت اعمال جراحی مانند توراکوتومی قرار گرفته 

 .اند

سیستم امتیاز دهی تعدیل )ابزار سنجش قابلیت ترخیص از ریکاوری

 (شده آلدرت

 امتیاز توصیف عملکرد شاخص

 فعالیت

حرکت دادن همه اندامها بطور ارادی یا 

 بادستور

2 

 1 حرکت دادن دو اندام

 0 ناتوانی از حرکت دادن اندامها

 تنفس

 2 قادر به تنفس عمیق وسرفه است

 1 دیس پنه وتنفس مشکل ویا سطحی

 0 بدون تنفس

گردش 

فشار )خون

 (خون

 میلی مترجیوه نسبت به 20نوسان بیش از 

 وضعیت قبل از عمل

2 

 میلی مترجیوه نسبت به 20- 50نوسان 

 وضعیت قبل از عمل

1 

میلی مترجیوه نسبت به 50نوسان بیش از 

 وضعیت قبل از عمل

0 

 هشیاری

 2 کامال هشیار

 1 خواب آلود

 0 پاسخگونیست

SPO2 

 2 باتنفس در هوای اتاق%90باالی 

 1 با استنشاق اکسیژن کمکی%90باالی 

 0 با استنشاق اکسیژن کمکی%90زیر

 برای احراز قابلیت ترخیص از ریکاوری 10 از 9یک امتیاز 

 .ضروری است

 

 :بیهوشی عمومی

درخالل جراحی بیهوشی عمومی ترکیبی از آرامبخشی،بی 

 .دردی،فراموشی وشلی عضالت را فراهم می آورد

در این نوع بیحسی نیاز به کنترل راه هوایی است زیرا بیمار 

مواد القا کننده بیهوشی مانند پروپوفول همراه با .بیهوش است

آرامبخش هایی مانند میدازوالم در ابتدا بکار گرفته می شوند تا 

سیستم عصبی مرکزی ساپرس شده وبیمار به خواب برده 

داروهای القا کننده بیهوشی می توانند سبب گشادی عروق و .شود

افت فشارخون شوند که این موضوع در بیماران با عملکرد ضعیف 

 .قلبی پررنگ تر است

بعد از تجویز داروهای القاکننده بیهوشی داروهای مخدر استفاده می 

 .شوند که معمول ترین آنها فنتانیل ومرفین هستند

داروهای بلوک کننده عصبی عضالنی در مرحله بعد به منظور 

تسهیل لوله گذاری،تسهیل ونتیالسیون و نیز شلی عضالت به 

منظور در معرض قرار گیری راحت تر محل جراحی برای 

دپوالریزان و :این داروها دودسته دارند .جراح،تجویز می شوند

 غیردپوالریزان

سوکسینیل کولین تنها نماینده داروهای دپوالریزان است که شروع 

این دارو بطور .دقیقه است5تا3ثانیه وطول اثر آن90تا30اثرآن 

غیر رقابتی از اثر استیل کولین در سیناپس جلوگیری می 

کندعوارض این دارو شامل هیپرکالمی شدید،دیس ریتمی 

 .قلبی،هیپرترمی بدخیم ودیسریتمی قلبی است،این دارو ضد ندارد

داروهای غیردپوالریزان مانند وکورونیوم وپانکرونیوم دارای نیمه 

عمر طوالنی تری هستند وبطور رقابتی از اثراستیل کولین جلوگیری 

بدلیل نیمه عمر طوالنی تر نسبت به داروهای دپوالریزان .می کنند

برای شلی عضالت محل جراحی و تسهیل ونتیالسیون با دستگاه هم 

 .قابل استفاده است

پارالیز حاصل از این داروها ابتدا در عضالت ریز انگشتان وپلک 

شروع شده وبه عضالت تنه وسرانجام عضالت بین دنده ای 

بازگشت اثر این داروها برعکس است .ودیافراگم منتهی می شود

یعنی آخرین عضالتی که از بلوک خارج می شوند عضالت ریز 

 .انگشتان وپلک ها هستند

سه دارویی که بطور شایع برای رفع اثر داروهای دپوالریزان 

نئوستیگمین،پیریدوستیگمین و : استفاده می شوند عبارتند از

ادروفونیوم کلراید هستند اما این داروها با افزایش تجمع استیل 

کولین در فضاهای سیناپسی باعث بروز عوارض ناخواسته ای در 
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قلب،ریه،چشمها ودستگاه گوارش می شوند به همین دلیل معموال 

همراه با آنها از یک داروی آنتی کولینرژیک مانند آتروپین یا 

 گلیکوپیروالت استفاده می شود تا جلوی بروز عوارضی مانند 

 

از آنجاییکه .برادیکاردی،هیپوتنشن وبرونکواسپاسم گرفته شود

نیمه عمر بلوکه کننده های عصبی عضالنی بیشتر از داروهای 

برگرداننده اثرشان است ممکن است بیماران در مرحله اول بعد از 

بیهوشی نشانه های ضعف عضالت را نشان دهند ونیاز به تکرار 

داروهای برگشت دهنده اثر بلوکه کننده های عصبی عضالنی داشته 

 .باشند

برگشت از بلوک عصبی عضالنی هنگامی پذیرفته است که بیمار 

 :بتواند

ثانیه سرراباالنگه دارد یا پنج ثانیه زبان 5ثانیه مشت کند،5

رابیرون نگاه دارد درصورتی که یک سوم یا بیشتر از گیرنده های 

پس سیناپسی دراشغال داروهای بلوک کننده باشد بیمار قادر به 

 .انجام این کارها نخواهد بود

ویژگی های دیگری که برای خارج سازی لوله تراشه باید در نظر 

توانایی نفس عمیق کشیدن،تعداد تنفس : گرفته شوند عبارتند از

 سانتی 25 بار دردقیقه،فشارمنفی دمی بیش از منفی 12بیشتر از 

،ظرفیت حیاتی بیش از 5cc/kgمتر آب،حجم جاری بیش از 

15cc/Kg. 

سرانجام مواد بیهوشی استنشاقی همچون ایزوفلوران وسووفلوران 

مکانیسم .واپیوئیدها مانند فنتانیل برای تداوم بیهوشی بکار می روند

دقیق مواد بیهوش کننده استنشاقی معلوم نیست اما همه آنها سیستم 

عصبی مرکزی را سرکوب کرده وبیمار را در یک حالت بیهوشی 

 .عمیق که مناسب برای جراحی است قرار می دهند

. در این میان ایزوفلوران وسووفلوران بیشتر بکار می روند 

دسفلوران سبب تحریک راه هوایی شده ونمی بایستی در کودکان 

 .وبیماران سیگاری استفاده شود

مواد بیهوشی کننده استنشاقی می توانند سبب سرکوب قلبی،افت 

گشاد شدن .فشار خون،وازودیلیشن ودیس ریتمی های قلبی شوند

 .عروق مغز می تواند سبب افزایش فشار داخل جمجمه گردد

 :مراقبتهای بعد از بیهوشی

برای بیشتر بیماران بهبودی از بیهوشی وجراحی بدون خطر اتفاق 

می افتد اما برخی بیماران عالئم تهدید کننده حیات را نشان می دهند 

 .که نیازمند مداخله فوری است

 .صورت می گیردABCمراقبتهای بعد از بیهوشی براساس بررسی 

 :انسداد راه هوایی

بیماران اکستیوب شده ممکن است بدلیل برگشت زبان به عقب 

 این بیماران دچار عالئمی مانند خرخر . دچارانسداد راه هوایی شوند

 

کردن،گشاد شدن سوراخ های بینی رتراکشن استرنال واستفاده از 

اغلب این بیماران هنوز تحت تاثیر . عضالت فرعی تنفسی می شوند

درمان با .سدیشن یا داروهای بلوک کننده عصبی عضالنی هستند

درصدوترغیب بیمار به کشیدن نفس های 100تجویز اکسیژن 

استفاده از مانورهای جا تراست وایروی .عمیق شروع می شود

 (برای بیماران هشیارتر)وبینی (برای بیماران غیرهشیار)دهانی

دراستفاده از ایروی بینی باید . ممکن است ضرورت داشته باشد

دقت داشت که در بیماران با جراحی بینی ممنوعیت دارد،هنگام 

استفاده باید حتما از ژلهای مخصوص استفاده کرد ودرصورت 

 .وجود مشکالت انعقادی باید احتیاط کرد

بیماران درمعرض .علت دیگر انسداد راه هوایی الرنگواسپاسم است

خطر این عارضه عبارتند از سیگاری ها،کسانی که لوله گذاری 

مشکل داشته اند که در طی آن به طنابهای صوتی صدمه وارد شده 

 .،بیماران تحت جراحی طنابهای صوتیCOPDاست،بیماران دچار 

: نشانه های الرنگواسپاسم عبارتند از

درخالل این .آژیتاسیون،استریدور،هیپوکسی،فقدان صداهای تنفسی 

وضعیت اورژانسی راه هوایی، ونتیالسیون با فشار مثبت با بگ 

وماسک واکسیژن صددرصد بایدداده شوند ،ساکشن،اکسیژن و 

 .ونتیالسیون با فشار مثبت می بایستی در دسترس باشند 

سوکسینیل کولین در صورتی که انتوباسیون 1.5mg/kgیک دوز

 .ضروری باشد باید تجویز شود

برای جلوگیری از الرنگواسپاسم باید موقع اکستوبیشن دقت کرد که 

بیمار معیارهای الزم برای خروج لوله تراشه را بدست آورده باشد 

 .چون یک راه هوایی آزرده لوله گذاری را مشکل می کند

ادم ریوی غیر قلبی یک عارضه ناشایع منتج ازالرنگواسپاسم است 

وقتی الرنگواسپاسم رخ داد بیمارفشارمنفی شدیدی بروز می دهد 
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که ممکن است به اپی تلیال ریوی صدمه بزند درنتیجه مایع به داخل 

ریه نشت کرده ومنجر به بروز خلط کف آلود صورتی وادم ریوی 

 .می شود

بیماران با لوله تراشه هم ممکن است درمعرض مخاطرات مربوط 

انسداد توسط ترشحات،خم شدن لوله ،گاز : به راه هوایی قرار گیرند

گرفته شدن راه هوایی توسط بیمار،خارج شدن لوله ضمن نقل 

وانتقال یا اقدامات درمانی بطور غیر عمد یا بطور عمد در یک 

بیمار بیقرار،فرورفتن بیش از حد لوله تراشه ووارد شدن آن به 

 یک ریه

بعد از اطمینان از باز بودن راه هوایی،بررسی تنفس ضرورت دارد 

افزایش )وونتیالسیون  (PaO2کاهش)عوارضی مانند هیپوکسی

PaCO2) 

 

درد وبرگشت ناکامل بلوک عصبی عضالنی ریسک فاکتورهای 

درجه سدیشن می بایستی .ونتیالسیون ضعیف وهیپرکاپنه هستند

بطور مداوم توسط مشاهده فاکتورهایی مانند بیدار شدن 

خودبخود،حفظ راه هوایی بدون نیاز به ایجاد  تحریک 

یک نفس عمیق "تنفسی،توانایی اطاعت از دستورات ساده مانند 

برگشت ناکامل اثر داروهای شل کننده عصبی عضالنی .است" بکش

می تواند بوسیله ضعف عمومی همچون بلند کردن سر از تخت 

همچنین (.همانطور که قبال توضیح داده شد)تشخیص داده شود

هنگام دم قفسه سینه پایین وشکم باال می )تنفس راکینگ بوت 

نشانه ضعف عضالت بین دنده ای ناشی از باقی ماندن اثر (رود

 .داروهای بلوک کننده عصبی عضالنی است

صداهای تنفسی بایستی برای بررسی وجود پنوموتوراکس که می 

تواند در نتیجه کارگذاری کاتتر در محل عروق گردن ایجاد شود 

همچنین .وباروترومای ناشی از تهویه فشار مثبت ،بررسی شوند

چست تیوبها بایستی از لحاظ کار کردن ونداشتن هوا بررسی 

تجمع موکوس دریکی از برونشها می تواند سبب جمع شدن .شوند

ریه ها ومشکالت ریوی شود بویژه در بیمارانی که درخالل جراحی 

 .در پوزیشن لترال دکوبیتوس بوده اند

 :عوارض گردش خون

دریافت زیاد خون یا مایعات در خالل جراحی می تواند سبب ادم 

ریوی قلبی شودبویژه در بیمارانی که سابقه نارسایی احتقانی قلب یا 

انفارکتوس قلبی حین یا .اختالل عملکرد بطن چپ داشته اند

بالفاصله بعد از عمل ممکن است خود را بصورت ادم ریوی نشان 

 .دهد

هیپوتنشن بعد از عمل می تواند دالیل مختلفی داشته باشد برخی 

مانند خونریزی از محل جراحی شایعند بیشتر دالیل به آسانی 

هیپرتنشن بعد از عمل در بیمارانی که قبل از . شناخته می شوند

 .عمل فشار خون دارند شایعند

بیماران با درد،نگرانی،مثانه پر،ویا گیجی ممکن است هیپرتنشن 

داشته باشند در این موارد تخلیه مثانه واستفاده مناسب از ضددرد 

 .وآرامبخش ممکن است تنها چیزی باشد که مورد نیاز است

کنترل .هیپرکاپنه،هیپوکسی وافزایش حجم دیگردالیل شایع هستند

هیپرتنشن مقاوم معموال به دوز حمله ای یا انفوزیون نگهدارنده 

 .داروهای ضد فشارخون احتیاج دارد

  :کنترل کاتترهای عروقی

با توجه به نیاز به تزریق داخل عروقی مایعات وداروها،راه داخل 

 .عروقی باید باز وایمن باشد

 

 :شرایط بعد از عمل

 :هیپوترمی

بیماران بعد از عمل،درجاتی از هیپوترمیا را تجربه %60بیش از 

 درجه 36می کنند منظور از هیپوترمی دمای مرکزی بدن کمتر از 

هیپوترمی می تواند سبب دیس ریتمی واختالل عملکرد قلبی . است

این عارضه در کودکان وافراد .،هیپوتنشن واختالل انعقادی شود

داروهای بیهوشی می توانند در .مسن بیشتر به چشم می خورد

. توانایی هیپوتاالموس در تنظیم دمای بدن اختالل ایجاد کنند

داروهای شل کننده عضالت با پیشگیری از لرز می توانند سبب 

بیش از )بیمارانی که بیهوشی طوالنی .تشدید هیپوترمی شوند

،اعمال جراحی بزرگ روی قفسه سینه وشکم داشته  (یکساعت

وطی آن مقادیرزیادی خون ومایعات جایگزین دریافت داشته اند 

بهترین روش مقابله با هیپوترمی . بیشتر در خطر هیپوترمی هستند

استفاده از یک سیستم جریان هوای گرم است،سایر روشها شامل 

در حد دمای طبیعی )تزریق داخل وریدی مایعات وخون گرم

،افزایش دمای اتاق ودمیدن هوای گرم از طریق ونتیالتور در (بدن

بیمار تحت ونتیالتور است استفاده از پتو کمک زیادی به افزایش 

 .دمای مرکزی بدن نمی کند
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 :لرز

لرز می تواند یک نشانه هیپوترمی یا عارضه مواد هوشبری 

 درصد بیماران بعد از جراحی رخ می 10 تا 5استنشاقی باشد ودر 

 .دهد

اغلب عضالت تنه وانتهاها گرفتار می شوند اما لرز بیشتر در چانه 

 .وشانه ها مشخص می شود

 تا 400این عارضه بدلیل افزایش مصرف اکسیژن قلب وافزایش 

 درصدی در سرعت متابو لیسم در بیماران قلبی تاثیرگذار تر 500

 .است

 .قابل کنترل است (پتدین )لرز با گرم کردن ونیز تزریق مپریدین

 :هیپرترمی بدخیم

یک اختالل ژنتیکی نادر است که ماشه آن با تجویز مواد بیهوشی 

مانند سوکسینیل کولین،ایزو فلوران،هالوتان،سووفلوران 

این عارضه نتیجه آزاد شدن کلسیم .ودسفلوران کشیده می شود

داخل سلولی است که سبب می شود کل عضالت بدن در حالت 

این انقباضات سبب بروز گرما .انقباضات مداوم عضالنی باقی بمانند

 درجه سانتی گراد می 45وافزایش دمای بدن به بیش از 

انقباضات : نشانه های هشدار دهنده زودرس عبارتند از.شوند

وسفتی چانه ها،وبدنبال آن افزایش دی اکسیدکربن انتهای دم وتاکی 

 .کاردی است

سابقه مرگ یا عوارض حین بیهوشی،وبیماری های عصبی 

 .عضالنی مرکزی مانند دیستروفی عضالنی از عوامل خطر هستند

برای درمان باید داروهای تحریک کننده بروز عارضه متوقف شده 

از داروی . و هیپرونتیالسیون با اکسیژن صددرصد شروع شود

میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن 2.5دانترولن بصورت وریدی 

 میلی گرم به 10بدن استفاده می شود که هر پنج دقیقه تا دوز کلی 

کارایی درمان از . ازای هر کیلوگرم وزن بدن استفاده می شود

طریق آنالیز گازهای خون شریانی ،اندازه گیری سطح کراتین 

درمان هیپر .کیناز،وبررسی پشت سرهم عالئم حیاتی پایش می شود

ترمی با استفاده از پتوهای خنک کننده،کیسه های یخ ومحلول های 

سرد داخل وریدی وبه تدریج صورت می گیرد تا از هیپوترمی 

بدلیل امکان بروز دیس ریتمی های قلبی ناشی از .جلوگیری شود

کنترل هیپرکالمی .هیپرکالمی بایستی پایش مداوم قلبی صورت گیرد

تجویز .در این بیماران با تزریق گلوکز وانسولین صورت می گیرد

اکسیژن و افزایش سرعت ونتیالسیون به منظور مقابله با افزایش 

بیماران با هیپرترمی بدخیم درمعرض .دی اکسیدکربن ضروری است

رابدومیولیز هستند بنابراین احیای قوی مایعات وتجویز دیورتیک 

 .برای پیشگیری از نارسایی کلیه ضروری است(مانیتول)ها

 :دلیریوم اورژانسی

این .برخی بیماران هنگام بهوش آمدن عالئم دلیریوم نشان می دهند

وضعیت در جوانان وافراد مسن ونیز در بیمارانی که قبل از عمل 

دچار نگرانی واضطراب بیشتری بوده اند بیشتر به چشم می 

بروز این عارضه با تجویز داروهایی مانند کتامین،آنتی .خورد

کولینرژیک ها،باربیتوراتها وبنزودیازپین ها در ارتباط است اما در 

برخورد با دلیریوم باید ابتدا عوامل  ایجادکننده فیزیولوژیک مثل 

 .هیپوکسی،هیپوترمی،هیپوگلیسمی وهیپوونتیالسیون رد شوند 

در شرایط دلیریوم بیمار باید از صدمه به خودحفظ شود،پرستاران 

باید از محدود کننده های نرم استفاده کنند،بیمار را بطور مداوم از 

 .وضعیت آگاه کنند و از باز بودن راه های هوایی مطمئن شوند

 :تهوع واستفراغ

این عارضه معموال در دو ساعت نخست بعد از عمل رخ می دهد 

وخطر آن از ناراحتی اندک تا آسپیراسیون ومرگ متغیر بوده ومی 

 .تواند سبب تاخیر در ترخیص از ریکاوری شود

تهوع واستفراغ بعد از عمل می تواند دالیل متعددی داشته باشد که 

. برخی مربوط به بیهوشی وبرخی مربوط به عمل جراحی هستند

تجویز اپیوئیدها بعد از عمل،جراحی اورژانس در حالت پر بودن 

 .معده،وجراحی های شکم وسروگردن از این موارد هستند

 :تغییرات حواشی عمل یافته های آزمایشگاهی

. هم هیپوگلیسمی وهم هیپرگلیسمی می تواند بعد از عمل رخ دهد

این نوسانات در بیماران دیابتی ونیز در بیماران تحت 

بیماران دیابتی .بیشتر دیده می شود(تغذیه وریدی)هیپرالیمنتاسیون

مبتال به سپسیس ممکن است هیپرگلیسمی مشخص داشته 

بیماران با نارسایی کبد هم ممکن است بدلیل کمبود ذخایر .باشند

بیمارانی که .گلیکوژن کبد بعد از عمل دچار هیپوگلیسمی شوند

هنگام عمل حجم خون زیادی از دست داده اندباید بعد از عمل از 

کلیه این شاخص .نظر سطح هموگلوبین وهماتوکریت پایش شوند

های آزمایشگاهی باید پیش از عمل ارزیابی شده باشند تا بعد از 

 .عمل امکان مقایسه آنها با وضعیت بعد از عمل وجود داشته باشد
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