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 مقدمه

 .شود می محسوب دامپزشکی و دندانپزشکی ، پزشکی در بیماری درمان روشهای از یکی جراحی

 جراحی تعریف

ــی ایجاد منظور به بدن آناتومیکی های ساختمان  در شده  ریزی برنامه و عمدی تغییر از است  عبارت جراحی  تسکین  ، راحتــ

 .جراحی به عنوان عامل تهاجمی برای بدن به حساب می آید .تروماتیک های آسیب ترمیم و پاتولوژیک های فرآیند رفع درد،

 :عوامل مؤثر در ایجاد خطر جراحی عبارتند از

 عوامل مربوط به وسعت جراحی - 

ـت زیر جلدی و افراد مسن  ) عوامل مربوط به سن-  کودکان زیر شش ماه به دلیل عدم تکامل سیستم های بدن ، کم بودن باف

  (به دلیل کاهش ظرفیت قلب و ریه ، اختالل در تنظیم آب والکترولیت ها، کاهش عملکردکلیه و کبد و عدم تحرك در تخت             

   .در معرض خطر باالتری قرار دارند ....چاقی مصرف داروهای ضد انعقاد و فشار خون و  ،مشـکالت بهداشـتی

 (دسته4) طبقه بندی های جراحی بر اساس هدف

 ( laparotomyExploratory)انجام نمونه برداری ،بیوپسی بافتی و الپاراتومی تجسسی : ف تشخیصیاهدا

  ای مثال اکسیزیون توده تومور یا برداشتن آپاندیس ملتهبرب : )Curative( اهداف درمانی

سازی یا زیبایی مثل ترمیم     (  :) reparative(اهداف ترمیمی ستی یا جراحی دوباره  صالح زخمهای متعدد ،مامو پال نظیر ا

 لب شکری

مانند کاهش درد و یا اصالح مشکلی همانند گذاشتن لوله گاستروستومی به منظور بر طرف کردن مشکل        : اهداف تسکینی 

 ( (PALLIATIVE)بلع غذا 

 

 و فوریت تقسیم بندی اعمال جراحی بر اساس اولویت 

 اعمال جراحی بر اساس اولویت و فوریت به انواع زیر تقسیم می شوند ن

سی  ستی  که شود  می اطالق اعمالی به   :اورژان  خطر در بیمار جان که مواردی مانند  .شود  انجام بیمار برای سرعت  به بای

 .(داخلی خونریزیهای انواع ) است

  .شود انجام ساعت 24 ظرف باید که است جراحی اعمال  :فوری •

ستی  که   :الزم • ــه را آن توان می ماه چند تا هفته چند عرض در ولی) شود  انجام حتما بای ــرخیر بــ  مانند  .انداخت تــ

 مثانه انسداد بدون پروستات خیم خوش بزرگی ، کاتاراکت
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   .نیست اورژانسی ولی شود انجام باید فرصت اولین در  :انتخابی •

 زیبایی جراحی مانند  .است بیمار عهده به جراحی این مورد در گیری تصمیم  :اختیاری •

 

 جراحی نیازمند بیماران در پرستاری مراقبت اهمیت

جراحی در بیماران نیازمند عمل در هرشــکل و نوع  به عنوان یک تجربه بزرو و ناخوشــایند به حســاب می آید مراقبت های  

در بیماران کاندید جراحی به جهت اینکه گاهی یک عامل خطر ساز، شانس یک فرد را برای ایجاد عارضه، بیماری یا    پرستاری  

آسیب افزایش می دهد بسیار مهم است، بنابراین پرستار موظف است قبل از عمل با انجام یکسری اقدامات، بیمار را بررسی و         

چرا که  .همچنین در جهت رفع استرس بیمار بکوشد   .درمان برطرف نمایدعوامل خطرساز را مشخص نموده و با همکاری تیم   

ــند   ــاز با یکدیبر مرتبط میباش ــالمت اغلب عوامل خطرس ــایر اجزای س ــل یکی از الزامات و اهداف مراقبت  .همانند س در اص

 :پرستاری جراحیپرستاری مساله ایمنی  و آسیب نرساندن به بیمار است لذا با این رویکرد هدف از ارتقا مراقبت 

سیب و        شبیری از بروز خطر و آ ست که قبل و در طول جراحی و پس از عمل به منظور پی انجام کلیه اقدامات و فعالیتهایی ا

 .ارتقا سالمت بیماران نیازمند جراحی انجام میبردد

بروز عوارض پس از جراحی شده  موثر با بیمار و مشارکت دادن بیمار در برنامه مراقبتی خود منجربه کاهشبرقراری ارتباط   

سبب ارتقا کیفیت مراقبتها     ستان کاهش می دهد همچنین هزینه های درمان را کاهش داده و  و مدت اقامت بیمار را در بیمار

 .بنابراین بیماران آگاه تر بهبودی بهتر و سریعتر دارند .می گردد

از نقش های کلیدی پرســـتاران در زمینه خدمات مراقبتی  به عنوان یکی از ابعاد مهم مراقبت پرســـتاری و به بیمار آموزش

پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار جراحی کمک می کند تا توانایی خود مراقبتی مددجو افزایش و در   محسوب می گردد 

سالمتی بیمار افزایش یابد    سطح  س     .نتیجه  ضوی از تیم درمان در زمینه آموزش و مراقبت الزم ا ستار بعنوان ع ت که با نوع پر

سد      شنا شنا بوده و آنچه که در طول دوره عمل انتظار می رود را ب سعت جراحی، نوع برش، وجود لوله ها یا   .رویه جراحی آ و

درن ها، ســطح درد مورد پیش بینی پس از جراحی همبی در تعیین نوع آموزش ضــروری برای بیمار می تواند کمک کننده  

 .باشند

 

 تعریف آموزش به بیمار

ــم های    ــتهای یادگیری را برای بیمارو خانواده وی در زمینه بیماری، درمان، مکانیس ــت که فرص آموزش به بیمار فرآیندی اس

 .سازگاری و افزایش مهارتها فراهم می کند

، نبرش و فرهنبســتان پزشــکان خانواده آمریکا، آموزش به بیمار را فرایند تاثیرگذار بر رفتار بیمارو ایجاد تغییر در دانش بیمار

 .مهارتهایی که برای حفظ و ارتقائ سالمتی ضروری است معرفی می کند

 

 مزایای آموزش به بیمار

 افزایش رضایتمندی بیماران •
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 کاهش اضطراب بیمار •

 کاهش دوره بستری •

 افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر به اقدامات مراقبتی •

 کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی •

 مراقبتها اطمینان از تداوم •

 بهبود کیفیت زندگی بیمار •

 کاهش بروز عوارض بیماری •

 افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی •

 افزایش استقالل بیمار در فعالیتهای روزمره •

 تکمیل برنامه های درمانی •

 کاهش پذیرش مجدد بیماران •

 و نهایتا توانمندسازی جامعه •

 

 بیمارعوامل موثر بر آموزش به 

 توانایی یادگیری و موانع یادگیری مددجو •

 (خردسال و بزرگسال)گروه سنی •

 توانایی جسمی •

 (..نور و سر و صدا و  )محیط یادگیری •

 (داشتن اعتقادات و رسوم خاص)ویژگیهای فرهنبی و اعتقادی بیمار •

 مراحل آموزش به بیمار

 (..ارزیابی اولیه بیمارازطریق معاینه، مصاحبه،مشاهده، پرسشنامه و  )تعیین نیازهای آموزشی 

 ارتقا سالمتی، کسب استقالل خود مراقبتی به عنوان     مثال کسب توانایی تزریق انسولین  )تعیین اهداف

 (و کنترل قند خون

 (براساس حیطه های یادگیری شامل شناختی، عاطفی و حرکتی )برنامه ریزی آموزشی و اجرا 

 (ارزیابی از طریق میزان رسیدن به اهداف )ارزشیابی 

 روش های آموزش به بیمار

سته به حیطه های یادگیری  ست اما به طور     (شناختی، عاطفی، روانی حرکتی )البته ب شیوه های آموزش نیز متفاوت ا

 :کلی
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آموزش شفاهی مانند جلسات پرسش و     :شیوه هایی که برای ارائه محتوای آموزشی به مددجو استفاده میبردد شامل    

پاسخ، سخنرانی های رسمی، آموزشهای فردی و گروهی ، نمایش و تمرین، آموزش کتبی از طریق بروشور و پمفلت و      

.. 

  

 :موانع آموزش به بیمار مرتبط به پرسنل پرستاری است

 :حیطه اصلی آن شامل 5

 کمبود وقت به دلیل تراکم کار پرستاری •

 وضعیت نامساعد روحی و جسمی بیمارموانع مرتبط با  •

 عدم حمایت از سوی مدیران جهت رفع نیازهای آموزشی •

 عدم تناسب تعداد بیمار و پرستار •

 عدم همکاری اعضای تیم درمان در اجرای برنامه های آموزشی •

 :سایر عوامل عبارتند از

 عدم وجود انبیزه کافی در پرستار و بی توجهی به مسئله آموزش 

 ط و وسایل آموزشی مناسبعدم وجود محی 

 عدم آگاهی پرستار از روشها و فنون 

 توانایی مهارتی برقراری ارتباط موثر با بیمار 

   

 تقسیم بندی مراحل مراقبتهای پرستاری

شود و با انتقال بیمار به تخت      :مرحله قبل از عمل جراحی  -1 شروع می  صمیم گیری برای انجام عمل جراحی  از هنبام ت

 .پذیردعمل پایان می 

 .از زمان انتقال بیمار به تخت عمل شروع و با انتقال وی به بخش ریکاوری خاتمه می یابد :مرحله حین عمل -2

 در پیبیری ارزیابی با و شــود می شــروع  ریکاوری بخش در بیمار پذیرش زمان از : جراحی عمل از بعد مرحله  -3

 .یابد می خاتمه منزل یا بیمارستان

 : جراحی اعمال از قبل پرستاری مراقبتهای
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 :گردد می بندی تقسیم  کلی دسته سه به عمل از قبل پرستاری مراقبتهای

 .. و تنفسی ای، تغذیه دفعی، نیازهای ) بخش در پذیرش هنگام مددجو عمومی وضعیت بررسی-

 جراحی از قبل الزم های آموزش-

 عمل اتاق به انتقال از قبل الزم آمادگیهای -

 :شامل جراحی از قبل پرستاری كلی های بررسی

 :(تنفسی وضعیت) اكسیژن به نیاز بررسی

 ویزینگ سرفه، ، دخانیات استعمال سابقه ، تجویزی داروهای ، ریوی مزمن اختالالت زمینه در اطالعاتی باید

 .آورد فراهم فعالیت هنبام به سینه قفسه ودرد آسم ، سیانوز ، پا تورم ،.اورتوپنه ، تنفسی البوی

 :الکترولیتها و مایعات بررسی

 :خون گردش سیستم بررسی

ــاال خون فشار  ، قلبی مزمن مشکالت  بررسی  شامل  ــت ، بــ ــود ، دیابــ  خون فشار  ، نامنظم نبض سینه،  قفسه  در درد وجــ

ــال 40 باالی افراد در) قلب نوار کنترل ، 120 بیشتراز ودیاستولی 90 کمتراز سیستولی ــه و سـ ــانی کلیـ ــه کسـ ــار کـ  دچـ

 آزمایش( p.t).  مچ کراس و خون گروه نوع بررسی ، CBC گلبـولی کامـل شـمارش . هسـتند قلبـی مشـکل

 :دفعی نیازهای

ـع  ـق  از بیهوشـی  داروهـای  دف  و ارزیابی تا شود انجام کامـل  آزمـایش  اسـت  الزم پـس  گیـرد،  مـی  صـورت  هـا  کلیـه  طری

 (.. و ادرار آزمایش)گردد مشخص ادراری سیستم وضعیت

 : ایمنی نیازهای

ــای فرآورده و داروها به نسبت آن های نشانه و عالئم و حساسیت   وجود سابقه  مورد در  سوال بیمار از حاجب ماده یا خونی هــ

 .گردد ثبت بیمار پرونده ودر شود

 بیمار به آموزش

سئله  مهمترین جراحی عمل کاندید بیمار به آموزش - ستاری  مراقبتهای مراحل تمام در م شد  می پر  ورود بدو همان از و با

 جلب و موثر ارتباط برقراری جهت جراحی از قبل آموزش تاثیر اما یابد می ادامه منزل در ترخیص و بســتری حین تا بیمار

 داد آموزش اختصاصی   طور به بیمار هر به بایستی  : است  مهم بسیار  بیمار درمان و مراقبت ادامه و شروع  جهت بیمار همکاری
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 و شروع  درمانباه یا مطب از و عملی یا کتبی ، شفاهی  بصورت  جراحی عمل از قبل آموزش نمود توجه وی فردی نیازهای به و

 . یابد می ادامه عمل اتاق به بیمار ورود زمان تا

 حین در گاهی . کند مطرح را خود سواالت  بتواند و باشد  داشته  را آن یادگیری فرصت  بیمار که باشد  ای گونه به باید آموزش

شی  از قبل داروی تزریق حین مثالً . شود  می داده آموزش ها روش انجام  می اینبونه به دارو اثرات که ببوییم بیمار به بیهو

 . باشد

 از بعد عوارض از جلوگیری منظور به تحتانی اندام ورزشهای  و عمل از بعد تنفس روش آموزش شامل  باید عمل از قبل آموزش

 . داد انجام منزل و بیمارستان در باید را ورزشها این که باشد عمقی وریدهای ترومبوز و پنومونی مانند جراحی عمل

 . باشد می تشخیصی های تست انجام و بخش در پذیرش زمان از جراحی عمل از قبل آموزش زمان بهترین

 ) بیهوشی نوع ، جراحی روش مـورد  در اطالعـات  شـامل  توانـد  مـی  کـه  شـود  تهیـه  لیست چک ، آموزش از قبل است بهتر

 منع ، درمانی اکسیژن ، ترشحات تخلیــه  هــای  لولــه  و پانســمان  ، داروهــا  ، بیمــار  بــودن  NPO ، ( عمــومی  یا موضعی

 .باشد بیمار به مربوط قوانین و تحتانی اندام ،ورزش دخانیات استعمال

 

 ((care preoperative عمل اتاق به انتقال از قبل ضروری پرستاری های اقبتمر

شد          سته با شد و جلوی آن ب شت آن باز با شیدن گان که پ صرف    .پو شود و بدون گیره با کاله کاغذی یکبار م موها باید جمع 

شود     شانده  شود چون            .بطور کامل پو شته  شی دیبر بردا صنوعی ، آدامس و هر  شود و دندانهای م سی  دهان بیمار باید برر

ــدود کند    ــی در عقب حلق افتاده و راه هوایی را مس ــروع بیهوش ــت در ش تمام جواهرات حتی حلقه ازدواج جهت  .ممکن اس

صرار بیمار در مورد حلقه ازدواج می   جلوگیری از کوترسوز شدن پوست و اندام و ایجاد سوختبی  باید خارج شود در صورت        ا

توان با رد کردن نوار چســب باریک از زیر آن حلقه را از پوســت جدا کرد و دندانهای مصــنوعی و پروتزها را باید جدا کرد و با  

 .زدن اتیکت تحویل خانواده بیمار داد 

  (دستبند)ندهبستن باند مشخصات به دور مچ بیمارو مطابقت با پرو  :شناسایی صحیح بیمار.1

 . عمل اتاق مخصوص گان پوشاندن و ها لباس تمامی نمودن خارج.2

ــا نمودن یادداشت و عمل اتاق به رفتن از قبل حیاتی عالئم آخرین کنترل.3  برقراری .بیمار دستبند روی بر و پرونده در آنهـ

 . باشد می سبزرنگ بابرانول ترجیحا مناسب وریدی خط
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 تغییر از ترس ، درد از ترس ، مرو از ترس سبب  و شده  مددجو نبرانی و استرس  موجب جراحی :بیمار اضطراب  كاهش.4

صویر  شی  از ترس یا خود از ذهنی ت ستار  شود  می  بیهو  می طبیعی امری ترس اینکه و  صحیح  آموزش با مرحله این در پر

 بــــه نمــــودن نهــــی و امــــر عــــدم ، بیمــــار بــــه نیاز مورد اطالعات دادن )  بدهد دلبرمی و اطمینان مددجو به باشد

 . (است کننده کمک بیمار فهم حد در عمل وروش عمل نوع مورد در بیمـار،،توضیح

5 .NPO ـل  ساعت 8 مدت برای حداقل بیمار نبهداشتن ـرای  ازعمل قب ـارانی  ب ـه  بیم ـی  ک  در تا) گیرند می عمومی بیهوش

 (.نشود آسپیره ریه داخل به معده محتویات ، استفراغ صورت

 ( .. و انما و دارو مصرف با ) پزشک دستور طبق دفعی مواد از آنها کردن خالی و روده آمادگی.6

 است  بهتر ، جراحی ازعمل قبل آن نمودن عفونی ضد  و عمل ناحیه تراشیدن ) عمل محل شیو  یا عمل ناحیه پوست  آمادگی.7

 . شود انجام کار این ازعمل قبل ساعت نیم

 . بیمار های پروتز و مصنوعی دندانهای نمودن خارج.8

 به بنا مواقع از بعضــی در [ شــود تخلیه مثانه عمل از قبل ســاعت نیم االمکان حتی عمل از قبل بیمار مثانه نمودن خالی.9

 . ]شود فرستاد عمل اتاق به بعد شودو گذاشته فولی سوند بیمار بـرای اسـت الزم پزشـک دسـتور

 پر بیماران برای... و  بیهوشی  و داخلی و قلب مشاوره  اجرای و قلب نوار ، الزم آزمایشات  نظروجود از بیمار پرونده بررسی .10

 خطر

 . آزمایشباه در درخواستی خون های کیسه بودن آماده از اطمینان.11

 :شامل آنها استفاده ساعت و عمل از قبل مصرفی داروهای.12

سپرین  مانند کواگوالنتها آنتی مصرف  سابقه   زمان و نوع نظر از شده  تجویز داروهای برسد  معالج پزشک  اطالع به حتما باید آ

ضه  نوع هر شده  کنترل تزریق ستفراغ  و تهوع مانند غیرطبیعی عار شک  به ا شی  پز شود  گزارش بیهو  و دیابتی بیماران در .می

 با مربوطه پزشک  نظر زیر عمل حین و جراحی از بعد و قبل خون فشار  و دیابت کنترل داروهای یا انسولین  مصرف  خون فشار 

 .باشد می ضروری بیمار خون فشار و قند مرتب کنترل

 توجه:

 میدهد تغییر را بیهوشی داروهای متابولیسم ضدتشنجها از مدت طوالنی استفاده. 

 میشود هیپوتانیسون برادیکاردی، موجب و داشته تداخل بیهوشی داروهای با فشارخون داروهای. -  

 میشوند جراحی عمل از بعد پتاسیم بویژه الکترولیت تعادل عدم موجب دیورتیکها. 

 میکند تغییر جراحی از بعد انسولین به دیابتی بیماران نیاز.  

 میبردد استرس تحمل برای بدن توانایی کاهش و آدرنال آتروفی موجب کورتیکواستروئیدها مصرف . 
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 ست  نظر از جراحی عمل دقیق محل گرددو ثبت پرستاری  گزارش و بیمار درپرونده باید جراحی عمل نوع  بودن چپ یا را

 .گردد جلوگیری اشتباهی هرگونه از تا گردد مشخص جراحی نظر مورد عضو

 حساسیت

 گزارش و  ثبت بیمار پرونده در لکوپالست  یا دارو به حساسیت   نوع هر وجود شده،  سئوال  بیمار از حساسیت   هرگونه مورد در

 ..میبردد

سی  ضایت  برو برر ضایت  و جراحی عمل ر شاوره  یا خاص های ر شکی  م ضی  در قانونی پز  اعمال در مثال خاص اعمال از بع

 ( ....و الپاراسکوپی و الپاراتومی)شکمی های جراحی یا آمپوتاسیون یا عضو قطع جراحی

 جراحی  نامه رضایت

 : است زیر موارد شامل آگاهانه رضایت

 خطرات و جراحی روش خصوص  در کامل توضیحات  معالج پزشک  توسط  )باشد  آگاه خود شرایط  و وضعیت  از بیمارد بای بیمار

 .(شود داده بیمار به جایبزین روشهای سایر و احتمالی

 .باشد آگاه ، گرفت خواهد انجام تر کامل درمان جهت که احتمالی های عمل سایر ازبیمار باید

 . باشد داشته آگاهی عمل احتمالی عوارض ازبیمار باید 

 .باید باشد فهم قابل و روشن ، ساده زبان به نامه رضایت تنظیمتوجه:

 نیستند  فرم امضای  به قادر و ندارند کافی هوشیاری  مغزی، های ضربه  بیهوشی،  ، مستی  مانند دالیلی به که بیمارانی مورد در-

 .کافیست بیمار یک درجه بستبان از یکی امضای

  الزامی است.  دهنده رضایت قانونی سن احراز    -

  باید باشد.   اجبار یا و تهدید بدون رضایت خذا  -

 انجام شود. بیهوشی و معالج پزشک و قانونی پزشکی حضور در لزوم مواقع در انبشت اثر و امضا ثبت  -

 عمل اتاق به مددجو انتقال حین در پرستاری مراقبتهای

 کند دیدار اش خانواده با دهید اجازه وی به عمل اتاق به مددجو انتقال از قبل. 

 کنید هدایت مناسبی انتظار محل به را خانواده. 

 دهید توضیح مددجو برای را کار هدف و روش. 

 کنید حفظ را مددجو خلوط. 
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 شوید مطمئن آزمایشباهی اوراق و مددجو پرونده بودن درست از. 

 نمایید کامل را عمل از قبل مراقبت برگه. 

 شوید مطمئن عمل از قبل مراقبتهای انجام بودن کامل از. 

 عمومی وضــعیت و (رفتن راه ویا ویلچر یا تخت با) تحویل نحوه و زمان و شــده انجام مراقبتهای کلیه کامل ثبت از 

 .کنید حاصل اطمینان پرستاری گزارش در تحویل هنبام  تنفسی، وضعیت هوشیاری، سطح)بیمار

 نمایید وی همراه تحویل را مددجو اضافی وسایل. 

 دهید مطابقت پرونده با را مددجو دستبند. 

 پرونده در و پرستاری  گزارش در و آورده بعمل الزم مراقبت اتصاالت  و سوند  سرم،  داشتن  از مددجو انتقال حین در -

 گردد ثبت بیمار

 جراحی عمل حین پرستاری های مراقبت

ست  زمانی مدت شامل  عمل حین دوره ست  جراحی رویه تحت و عمل اتاق در بیمار که ا  روی تمرکز بیشترین  دوره این در .ا

شبیری  ست  بیمار از محافظت و آلودگی از پی سنل  جراحی اتاق در .ا صوص  لباس پر سکراب  مخ شند  می ا  جراحی کاله .پو

 .است الزم عفونت انتقال از جلوگیری جهت کفشها مناسب پوشش داشتن .پوشاند می کامل را پرسنل موهای

 عمل اتاق به بیمار ورود با نسبی  یا کامل بطور شخصی   کنترل و بیولوژیک عملکرد ، تحرك ، کامل هوشیاری  اینکه به توجه با

سنل  رود می بین از شی  پر شارکت  و همکاری طریق از عمل اتاق و بیهو ستانداردی  مراقبت هم با م  که نمایند می ارائه را ا

 .گرداند بازمی مطلوب سالمت سطح به را بیمار و کنترل را ناشناخته و فردی خطرات

ست           شامل بیمار ، متخصص بیهوشی ، تکنسین بیهوشی و جراح و تکنسین های جراحی ا جراح و کمک جراح  .تیم جراحی 

شی را تجویز و در طول عمل جراحی         .عمل جراحی را انجام می دهند  شی داروهای بیهو شناس بیهو شی و کار صص بیهو متخ

فرد اســکراب یا تکنســین اتاق عمل وســایل را در اختیار جراح قرار می دهد و فرد  .وضــعیت فیزیکی بیمار را تحت نظر دارند 

شامل کمک به و   صحیح بیمار حین عمل ، مراقبت   سیرکولر در امر مراقبت از بیمار در اتاق عمل همکاری می کند که  ضعیت 

 .از پوست قبل ازجراحی ، منتقل کردن نمونه های گرفته شده حین عمل و ثبت حوادث حین عمل می باشد 

  :بیمار 

ترس از درد ، نقص  .بیماری که وارد اتاق عمل می شود بایستی احساس آرامش نماید و ترس و اضطراب زیادی نداشته باشد        

ولیت و اختالل در روش زندگی باعث اضــطراب می شــود ترس و اضــطراب می تواند بر روی مقدار داروی  عضــو و مرو و معل

ــد   ــی ، مقدار درد بعد از عمل و زمان بهبودی ترثیرگذار باش ــد  .بیهوش  .همچنین بیمار در معرض خطرات متعددی می باش
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به اقدامات بیهوشی و مرو بندرت اتفاق می افتد  عوارض متعدد موقتی یا دائمی مربوط  .عفونت ، شکست در جراحی و غیره   

 .همچنین فقدان حس درد ، فلکس ها و قدرت برقراری ارتباط در طول عمل جراحی فرد را مستعد صدمات بیشتر می کند  .

 :بیماران سالمند 

سال   10سال به ازای هر   60در سالمندان باالی   .افراد سالمند بدنبال بیهوشی و جراحی در معرض خطرات بیشتری هستند     

شتر ، خطرات دوران عمل افزایش می یابد    ست    .سن بی شامل تغییرات قلبی عروقی و ریوی ا علت این امر تغییرات بیولوژیک 

  .که با افزایش سن اتفاق می افتد و با افزایش سن توانایی قلب و عروق برای مقابله با استرس کم می شود

سریع          شتر از حد و  شود ، تجویز بی سیژن خون و حجم خون در گردش می  سطح اک کاهش برده ده قلبی باعث پایین آمدن 

کاهش ناگهانی یا طوالنی فشــار خون می تواند باعث نارســایی گردش خون و متعاقب آن  .مایع ممکن اســت باعث ادم شــود 

کاهش تبادل گازی می تواند  .دید اکسیژن در خون سرخرو گردد ایسکمی مغزی ، ترومبوز ، آمبولی ، انفارکتوس و کاهش ش

 .منجر به کاهش اکسیژن مغز گردد 

سالمند نیاز به داروی      شی با بافت چربی ، بیماران  سن و افزایش بافت چربی ، بعلت میل ترکیبی زیاد داروهای بیهو با افزایش 

 .شود  کمتر دارند و دارو در زمان طوالنی تری از بدن آنها دفع می

 :مراقبت پرستاری 

مراقبت از بیمار در اتاق عمل در راســتای حفظ امنیت و آســایش در اتاق عمل برای بیمار و همکاری بین پرســنل اتاق عمل و 

همچنین پیبیری برنامه مراقبت های قبل از عمل در بخش در زمینه اطالع  .تنظیم برنامه اســـکراب و ســـیرکولر می باشـــد 

جراحی و ایجاد اعتماد و تقویت مجدد توانایی موثر بر نتیجه عمل جراحی نظیر شرکت در برنامه مراقبت  رسانی در زمینه عمل

شد   سایی عوامل خطرزای          .می با شنا ستانداردهای مراقبت جراحی و  شود همچنین ا شرن و احترام بیمار حفظ  در ضمن باید 

 .موجود برای بیمار به منظور کاهش خطر جراحی باید صورت گیرد 

 :مراقبت از بیمار در طول عمل جراحی 

 کاهش اضطراب -

 جلوگیری از صدمه هنبام وضعیت دادن در طول عمل جراحی -
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 محافظت از بیمار در مقابل صدمه یا آسیب -

 حمایت بیمار -

 پایش و مراقبت از عوارض احتمالی -

 :به توان می جراحی حین پرستاری مراقبت وظایف و  اهداف از

 -پرونده و دستبند داشتن نظر از بیمار صحیح شناسایی 

 -جراحی عمل محل آمادگی کنترل 

 و موضعی  حسی  بی یا بیهوشی  روش مورد در الزم آموزشهای  دادن و بیمار با موثر ارتباط برقراری) اضطراب  کاهش -

 (.. و جراحی و بیهوشی مدت جراحی،

 جراحی عمل طول در دادن پوزیشن هنبام صدمه از جلوگیری -

 آسیب یا صدمه مقابل در بیمار از محافظت -

  (بیمار گان بودن نازك بدلیل  اتاق دمای تنظیم  و بیمار بدن طبیعی دمای حفظ -

  بیمار روانی و روحی حمایت -

 -جراحی اتاق وسایل و تجهیزات صحت از اطمینان 

 احتمالی عوارض مراقبت و پایش -

 -ریوی و قلبی مانیتورینگ 

 -ریکاوری به انتقال و جراحی پایان تا بیمار تنفس وضعیت و هوشیاری سطح پایش 

 جراحی حین بیمار حیاتی عالئم مداوم کنترل -

 تخت در انتقال هنبام سوندها و اتصاالت از مراقبت -

 -جراحی پایان از بعد خونریزی وجود نظر از بیمار کنترل 

 بیمار کافی اکسیژناسیون کنترل و حفظ -

 -گازها و تیز وسایل و شده استفاده تجهیزات شمارش و بررسی جهت گردش در پرستار و اسکراب پرستار همکاری 

 -همراه به پانسمان  و اتصاالت  و سوند  از محافظت و حیاتی عالیم کنترل با همراه ایمن پایدارو وضعیت  در بیمار انتقال 

 ریکاوری بخش به پرونده

   محیط اتاق عمل ممکن است به نظر بیمار سرد ، بی روح و ترسناك باشد شناساندن افراد ، صدا          :كاهش اضطراب

شود           سواالت بیمار باعث آرامش او می  سخ گویی به  ستانه بطور مکرر و پا صورت گرم و دو سم به   .کردن بیمار به ا

 .کت در وقایع کمک می کند گفتن سایر جزئیات به بیمار در آماده سازی و کسب تجربه و کنترل خود و مشار
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ضعیت دادن در طول عمل جراحی    - صدمه هنگام و جهت جلوگیری از احتمال عدم راحتی بیمار  :جلوگیری از 

 :و صدمه به عروق و اعصاب و مناطق استخوانی باید عوامل زیر در نظر گرفته شود 

 .رار گیرد بیمار در وضعیت خوابیده یا بیداری بایستی در راحت ترین وضعیت ممکن ق *

 .محل عمل بایستی کامالً در معرض دید باشد  *

وضعیت نامناسب و ایجاد فشار به قسمتی از بدن ، استفاده از رکاب یا تراکشن ها ممکن است منجر به اعمال فشار به مسیر           *

 . عروقی شود

 .انسداد تنفسی شود  فشار بازوها به قفسه سینه یا فشرده شدن دور قفسه سینه یا گردن می تواند منجر به *

از فشار آوردن به روی اعصاب باید جلوگیری شود و وضعیت نامناسب بازو ها ، دست ها یا پاها ممکن است منجر به فلج یا          *

 .صدمه به اعصاب شود

 .حفظ شود باید صوص بیماران خانمامنیت و حریم خصوصی بیماران به خ *

 .قبل از القای بیهوشی بیمار بایستی آرامش کامل را بدست آورده باشد  *

   :محافظت از بیماران در مقابل صدمه یا آسیب -

ــحت اطالعات بیمار را تریید کرد و برگه   .از طریق ایجاد یک محیط امن می توان امنیت بیمار را ترمین نمود همچنین باید ص

ــپتیک را نیز باید کامالً رعایت کرد    .ویژه عمل را تکمیل کرد    ــات پرونده در مورد نکات زیر باید مجدداً    .تکنیک آسـ گزارشـ

 :کنترل شود 

 رضایت نامه صحیح برای عمل جراحی به همراه امضای بیمار *

 اوراق کامل مربوط به سابقه بهداشتی و معاینه فیزیکی *

 نتایج مطالعات تشخیصی *

 آلرژی ها *
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ز وارد آمدن ضــربه و صــدمه شــامل اســتفاده از محافظهای تخت و نرده های کنار آن می باشــد و بیمار  همچنین جلوگیری ا

 .بیهوش را نباید تنها گذاشت 

ل کوتر را نیز باید در نظر داشــت و زیر بیمار حتماً باید خشــک باشــد و حنکات مربوط به پیشــبیری از ســوختبی الکتریکی م

 .باشدوسایل فلزی به طور کامل خارج شده 

 .به علت از دســت دادن هوشــیاری در طول بیهوشــی ، بیمار نیاز به محافظت و حمایت بیشــتری دارد   : حمایت بیمار -

از ایجاد سروصدا باید    .حمایت بیمار در اتاق عمل شامل حفظ آسایش فیزیکی و روانی و حفظ حقوق و احترام بیمار می باشد    

و کالً اطالعات  .بیهوشی از نظر ظاهر ، شغل ، درآمد و وضع عادی نباید صحبت کرد اجتناب کرد راجع به بیمار حتی در موقع 

 .بیمار را محرمانه نبه داشت 

از مســئولیت های جراحی و متخصــص بیهوشــی اســت که عوارض را کنترل  :پایش و مراقبت از عوارض احتمالی  -

ــتار اتاق عمل نقش مهمی را در کنترل عوارض احتمالی      باید عالئم حیاتی و برخی عالئم مانند       .ایفا می کند    کنند ولی پرسـ

حفظ و  .تهوع ، اســتفراغ ، آنافیالکســی ، هیپوکســی ، هیپرترمی ، هیپوترمی و انعقاد منتشــر داخل عروقی را در نظر داشــت 

 .رعایت تکنیک آسپتیک از وظایف همه پرسنل تیم جراحی می باشد 

 post operative care : عمل از پس پرستاری های مراقبت

 :باشد می زیر مراحل شامل جراحی از بعد پرستاری مراقبتهای

 ریکاوری بخش در مراقبت-

 بخش به تحویل و انتقال زمان در مراقبت -

   بخش در مراقبت -

 

 ریکاوری بخش در مراقبت 

صله  بیمار از مراقبت ضائی  در معموال جراحی عمل پایان از بعد بالفا  تا شود  می انجام ریکاوری اتاق بنام عمل اتاق داخل در ف

 بیمار از مراقبت و بوده بیهوشی  تیم با اتاق این مسئولیت  .گردد جراحی بخش به تحویل آماده و آمده بهوش کامل بطور بیمار
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 به توجه با .شـود  می محول مجرب پرسـتار  یا هوشـبری  تکنسـین  عهده بر ترجیحاً بخش به تحویل و کامل آمدن بهوش تا

 :گردد می اشاره آنها از مواردی به اینجا در که است شده تهیه زمینه این در هائی پروتکل و ها دستورالعمل موضوع اهمیت

شن              – ساک سیژن و  شارخون ، مانومتراک ستباه ف سی متری ، د سایل و تجهیزات اتاق از قبیل پالس اک سالم بودن و از آماده و 

 .اطمینان حاصل کنید

 .ریکاوری، گزارش کامل وضعیت او را از پزشک بیهوشی یا پرستار انتقال دهنده دریافت کنیدپس از ورود بیمار به  –

درجه باال آورده و درصورت عدم مشکل در مهره های گردنی، و درصورت امکان به بیمار     30بسته به نوع عمل ، سرتخت را    –

شن ریکاوری بدهید  ضعیت پهلو قرار دهید و با گذا ) .پوزی سر او را به عقب        بیمار را در و شانی مددجو ،  ست روی پی شتن د

 .(بکشید و چانه را به سمت باال بیاورید

 .نرده های کنار تخت بیمار را باال بیاورید –

 با بیمارمعموالً) نکنید خارج را (دهانی تنفسی  لوله) Air wayدر صورت بروز دیسترس تنفسی، عالوه بر وضعیت ریکاوری      –

 .(شود می ریکاوری وارد آن

 .بیمار را به دستباه مانیتورینگ قلبی و پالس اکسی متری وصل کنید و اکسیژن تراپی با ماسک را شروع کنید –

 .رنگ پوست ومخاط دهان ، لب ها و ناخن ها و الله گوش را از نظر کبودی کنترل کنید –

 .را تجویز کنید (داروهای مسکن و مخدر)سرم ها را راه اندازی کرده و داروهای دستورداده شده  –

 .محل پانسمان و درن ها را از نظر خونریزی غیرطبیعی کنترل کنید –

 .مراقب باشید تا در حین نقل و انتقال بیمار کاتترهای مختلف متصل به بیمار کشیده نشده و یا مسدود نبردند –

ــدن  .عالئم حیاتی را کنترل کرده و در برگه گزارش بعد از عمل در ریکاوری ثبت کنید – کنترل بیمار در ریکاوری تا ثابت ش

دقیقه یکبار انجام و ثبت شــود، و در صــورت وخامت حال وی این تکرار  15تا  10وضــعیت وعالئم حیاتی وی باید حداقل هر 

 .بیشتر می شود 

 .درصورت بیقراری مددجو نکات امنیتی بخصوص درمورد خطر سقوط از تخت و آسیب به خود را رعایت کنید –

 .رت داشتن گچ و بانداژ محکم ؛ سیستم عصبی عروقی ناحیه را کنترل کنیددرصو –

 .کلیه موارد غیرطبیعی را ثبت کرده و به جراح یا پزشک بیهوشی گزارش دهید –

 .برگه بعد از عمل را تکمیل و ضمیمه پرونده نمائید –

 .دپس از اجازه ترخیص توسط متخصص بیهوشی ، هماهنبی های الزم را انجام دهی –
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 .هنبام تحویل بیمار به پرستاربخش، شرح کامل و کوتاه از وضعیت بیمار به پرستاربخش بدهید –

 .دهید بخش پرستار تحویل نیز را وی پرونده بیمار تحویل با همزمان –

 :ریکاوری در بیمار پرستاری مراقبتی برنامه رئوس مهمترین

 صحیح وضعیت در بیمار گیری قرار از اطمینان •

  هوایی راه برقراری •

 هوشیاری سطح بررسی •

 عمل از پس درد کردن طرف بر •

 درمانی اکسیژن •

 وریدی مایعات با درمان •

 عروقی و قلبی مشکالت بررسی •

 لرز کنترل •

 هیجان و قراری بی بررسی •

 مرکزی ورید فشار و ها درن ادراری، ده برون کنترل •

 :ریکاوری در بیمار تنفسی مشکالت درمان و شناخت

 : است زیر بدلیل عمل از بعد تنفسی احتمالی مشکالت

 . شود می ایجاد هوایی راه نسبی انسداد و صوتی تارهای ناگهانی انقباض اثر در :الرنکس اسپاسم -1

صدای زمزه مانندی را بوجود می آورد و    کرده عبور منقبض نیمه صوتی  تارهای میان هوااز :الرنکس نسبی  اسپاسم   -2

 .بیمار جهت تنفس بیشتر تقال می کند 

سم  -3 سپا سته  بحالت کامالٌ صوتی  تارهای و ندارد وجود صدایی  و هوا عبور گونه هیچ :الرنکس كامل ا شند  می ب  راه . با

 ظاهر سیانوز  اکسیژن  سطح  کاهش بدلیل حالت دراین . کند نمی عبور صوتی  تارهای میان از هوا و شود  می کسدود  هوایی

 . شد خواهد
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 الرنکس اسپاسم دالیل: 

 دهانی ایروی یا و ساکشن سوند مانند خارجی اجسام سایر یا و تراشه لوله از استفاده پی در الرنکس التهاب -1

 .بزاق و وجود استفراغی که موجب تحریک تارهای صوتی می شود – خون قبیل از ترشحات وجود -2

 

 الرنکس اسپاسم درمان: 

 موکوس ترشحات یا و خونریزی از ناشی التهاب منظور به الرنکس کنترل -1

 بینی کانول یا دهانی ماسک طریق از اکسیژن جریان برقراری و بیمار چانه گرفتن باال -2

ضعیت  در تغییر عدم صورت  در -3 سط  ، بیمار و شار  با مثبت تنفس به اقدام آمبوبگ تو سیژن  قوی ف  تارهای تا گردد می اک

 . شود باز صوتی

 . شد خواهد کمتر نیز مانندی زوزه صدای شود برطرف اسپاسم که زمانی -4

 . شود اجرا پزشکی اورژانسی اقدامات ، نشد بهتر بیمار شرایط فوق اقدامات با که صورتی در -5

 

 . شود انجام تراشه گذاری لوله نموده برطرف را اسپاسم عضالنی کننده شل تزریق با -6

 . است ضروریات از بیمار به خاطر اطمینان دادن و آرامش ایجاد -7

 هوایی راه انسداد : 

سداد  شده  حلق اول زبان افتادن موجب فک و چانه گرفتن قرار پائین شت  خواهد بدنبال را هوایی راه ان شحات  تخلیه . دا  تر

سیله  دهان شن    بو سب  ساک شد  می منا سام  وجود . با ست  خطری الرنکس های پک یا و دندان مانند خارجی اج  در جدی ا

 .آید می بحساب بیماران هوایی راه انسداد

 : عضالنی کننده شل داروهای اثر ادامه

 آنهاست  ناقص دفع یا و اثر دوام . گیرد می قرار استفاده  مورد بیهوشی  طول در که عضالنی  کننده شل  داروهای عوارض از یکی

 . گردد می هیپوکسیک سریعاٌ ، اکسیژن و هوا از استفاده و تنفس در توانایی عدم بدلیل بیمار حالت این در .

 و تجویز را مناسب  داروی نیز بیهوشی  پزشک  . شود  می داده کمکی تنفس بیمار به آرامی به ماسک  و امبوبگ توسط  : درمان

 . داد خواهد ادامه را کمکی تنفس یا
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 مركزی تنفس دپرسیون : 

 ادامه ماسک  و امیوبگ توسط  متناوب و کمکی تنفس باید . باشد  تنفسی  مرکز به مربوط بیمار تنفسی  مشکل  که صورتی  در

 . گردد کمک درخواست ورزیده پزشکی های تیم از و یابد

 درمانی اكسیژن : 

سیاری   سیانوز  . گردد تجویز بینی کاتتریل یا و ساده  ماسک  طریق از درمانی اکسیژن  دهند می ترجیح بیهوشی  پزشکان  از ب

شکالت  عالئم از زبان و صورت  . ها لب سی  م ست  تنف ستار  وظیفه ا شاهده  و هوایی راه کنترل پر سی  حرکات م  انجام و تنف

 . باشد می الزم اقدامات

 بیمار رنگ مشاهده : 

  . باشد می کافی اکسیژناسیون یا و سیانوز وجود تشخیص به قادر گوش الله و ها ناخن ، ها لب رنگ مشاهده با پرستار

 بیمار تنفسی حركات مشاهده : 

همچنین وجود تنفس سطحی   – شود  می شمرده  بیمار تنفس تعداد ، شده  گرفته نظر تحت سینه  قفسه  دیواره حرکات میزان

 .در صورتی که مشاهده حرکات دیواره قفسه سینه مشکل باشد ، باید پتوی او را کنار زد  .و سریع نیز کنترل می گردد 

 بیمار به دادن خاطر اطمینان: 

شیار  بیمار که هنبامی ستار  شود  می هو ست  یافته خاتمه او عمل که دهد شرح  بیمار به باید پر  وجود نبرانی برای دلیلی و ا

ست  ممکن .ندارد شی  دچار بیمار ا شخیص  را خود موقعیت و شده  فرامو ستار  .ندهد ت  اتاق در که نماید می یادآوری او به پر

 جنین خروج جهت که افرادی مثال بطور شــوند می بیدار گریه و ناراحتی با عمل از پس بیماران برخی .باشــد می ریکاوری

 درك به نیاز صــورت این در که اســت شــده قطع آنها اندامهای از یکی که بیمارانی یا و اند گرفته قرار ســزارین تحت مرده

 .دارند بیشتری خاطر اطمینان و موقعیت

 هالوتان از ناشی لرزش : 

شی  بدنبال که جراحی اعمال از پس بیماران ست  شده  انجام هالوتان با بیهو ضالت  که آنجا از . شد  خواهند لرزش دچار ا  از ع

سیژن  به نیاز ، بوده فعال لرز زمان شتری  اک سیژن  لرزش قطع هنبام تا ، دارند بی  ایجاد همچنین . یابد می ادامه درمانی اک

 . است اقدامات مهمترین ار بیمار در خاطر اطمینان و آرامش

 بیمار راحتی به توجه : 
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ضعیت  و شود  می داده حرکت ارامی به بیمار گردن و سر  ناحیه و اندامها سب  های و صالح  بیمار نامنا  احتمال . شوند  می ا

 باید ریکاوری به بیمار ورود محض به لذا . دارد وجود ، عمل اتاق خنک تقریباٌ هوای به توجه با بیمار بدن حرارت درجه کاهش

 . شود داشته نبه گرم و پوشانده پتو با او

 حیاتی عالئم ثبت : 

شار  و نبض شتن  نبه باز جهت بیمار که زمانی : خون ف  یافته باز را کار این انجام توانایی و ندارد نیاز کمک به هوایی راه دا

ست  ستار  ا سمت  ریکاوری پر صورت  غیر در .نماید می اقدام حیاتی عالئم گرفتن  برای و نموده ترك را سربیمار  ق  شخص  این

تند یا کندی کنترل و ثبت می گردد وجود تاکیکاردی در اتاق  – قدرت نظر از بیمار نبض .دهد انجام را اینکار باید دیبری

 .تنفس ناکافی یا خونریزی می باشد –ریکاوری معموالً ناشی از هیپوکسی 

 بیمار های رفلکس بازگشت: 

 .میشــود کنترل اســت آن کننده مشــخص زبان حرکت و پیچ توانایی که حنجره رفلکس نظیر بیمار های رفلکس بازگشــت

 .شد نخواهد داده بیمار به  دهان راه از غذایی هیچ یکاوری در .باشد خود هوایی راه داشتن بازنبه به قادر باید بیمار همچنین

 زخم محل كنترل: 

 ثبت پرونده در فوق موارد مشاهده  صورت  ودر بررسی  ترشحات  سایر  و خونریزی نظر از درن یا و انسزیون  محل در بیمار زخم

 .گردد می

 درناژ شیشه كنترل: 

ضافه  ترشح  میزان تا میشود  ثبت و گیری اندازه ریکاوری به ورود هنبام به آن ترشحات   نظر از ها لوله .باشد  معلوم آن شده  ا

 .آزاد ترشحات مانعی بوجود نیایدکلمپ و تاشدگی بررسی شود تا در جریان  – شدن خارج

 ادراری سوند كنترل: 

 نظر از ادرار رنگ و بررسی  ادرار کیسه  به محکم اتصال  و انسداد  شدگی،  خم نظر از آن محل ادراری سوند  از استفاده  صورت  در

 گرد می کنترل خونریزی

 بیمار سرم از مراقبت و مشاهده: 

ست  صل  آن به سرم  که بیمار د  همه براحتی تا شود  خودداری پتو زیر در آن دادن قرار از بوده دید معرض در باید شده،  و

صاالت  شاهده  قابل آن در سرم  جریان و ات شد  م شود که معموالً پس از عمل     – با سرم به میزان مورد لزوم تنظیم می جریان 

 .پزشک بیهوشی دستورات آنرا صادر خواهد نمود

 عمل از بعد دستورات اجرای و مطالعه: 
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 یا و بیوتیک آنتی تزریق عضو،  یک داشتن  نبه باال مانند دستوراتی  عمل از بعد بالفاصله  است  ممکن بیهوشی  پزشک  یا جراح

 .نمود اجرا را آن دقیقاً باید که باشند داشته تهوع ضد داروی

 پزشک دستور طبق یا و نیاز صورت در درد ضد تزریق: 

 و قبل مخدر داروی نوع از بایستی  پرونده به مراجعه با و شود  ثبت و کنترل آن حیاتی عالئم باید دارد، شکایت  درد از بیمار اگر

شد  مطلع بیهوشی  حین ست      – با ضروری ا شده  ضد درد تجویز  بیماری که تحت تزریق داروی  .همچنین اطالع از نوع داروی 

سی            سیون تنف سپرا ضالنی مانند ا ست باید از نظر بروز ع شود و پس از    تهوع و  –ضد درد قرار گرفته ا ستفراغ دقیقاً کنترل  ا

 .اطمینان کامل نسبت به انتقال او اقدام گردد

 شده بانداژ یا گیری گچ های اندام كنترل: 

شتان  سی  آنها حرکت توانایی و کنترل تورم و حرارت نظر از نظر مورد اندام و انب  پریدگی، رنگ سردی،  عالئم .شود  می برر

 و میشود داده قرار بالشی عضو زیر حالت این در معموالً .میشود  مشاهده  نیست،  کافی آنها خون جریان که اندامهایی در سیانوز 

 .میشود آویزان Sling از یا

 غیرطبیعی موارد ثبت و گزارش:  

 .شد خواهد ثبت بیمار پرونده در و گزارش واقعی بطور باشد، نداشته خاصی اقدام به نیاز که چند هر غیرطبیعی، موارد هرگونه

 :ویژه موارد در بیمار از مراقبت

 داد اطمینان او به باید باشد،  شده  جراحی براکیال بلوك مانند موضعی  بیحسی  تحت بیمار که صورتی  در :براكیال بلوک -1

اندام  بیحس ممکن است در حین جابجائی و انتقال دچار صدمه شود و به بیمار      – شد  خواهد برطرف باالخره بیحسی  اثر که

 .آموزش داد که خود او نیز مراقب اندام مذکور باشدباید 

 باشند  فشار  تحت نباید تحتانی ها اندام .شوند  داده قرار (سوپاین ) صاف  وضعیت  در باید :اپیدورال و اسپینال  بیحسی  -2

شت   به ترومبوز و آمبولی بروز احتمال و خون لخته از جلوگیری جهت عالئم، بهبودی محض به .شود  کنترل آنها حس برگ

 .شود تشویق اندامها دادن حرکت

شمی  های جراحی -3 ضافی  حرکات .دارند خاطر اطمینان و آرامش به نیاز بوده، بیقرار بیماران این :چ  و تهوع نتیجه در ا

 تجویز .سازد  وارد چشم  به جبرانی قابل غیر و جدی صدمات  است  ممکن که میشود  چشم  داخل فشار  افزایش موجب استفراغ 

شار  کاهش برای بیمار، بیداری از پس .گردد می بیمار آرامش حفظ و حالت این شدن  برطرف موجب ضدتهوع،  داروی یک  ف

 .میشود داده قرار بالش دو او سر زیر چشم داخل

 .میشود  داده قرار نشسته   نیمه وضعیت  در آمدن بهوش از بعد خوابیده، پشت  به صاف  بطور بیمار :سینه  قفسه  جراحی -4

 برونشها  ترشحات  تا شده  سرفه  به تشویق  بیمار باید .است  مناسب  تنفسی  ورزشهای  انجام و عمیق های تنفس به بیمار تشویق 
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شته  Chest tube بیمار اگر .شود  تخلیه هوایی راه و شد  دا صورت  غیر در شد  مطمئن آن صحیح  کردن کار از باید با  به این

 .شود داده اطالع پزشک

 :از عبارتند عمل از بعد مشکالت :اعصاب و مغز جراحی -۵

 جمجمه داخل فشار افزایش :الف

 تب :ب

 :شامل مرتبط مشاهدات

 تغییر سطح هوشیاری         –

 گشاد شدن مردمک ها         –

 افزایش فشار خون         –

 اختالالت بینایی         –

 کاهش تعداد نبض         –

 عدم حرکت اندامها         –

 تشنج         –

 .گیرد انجام اضطراری اقدامات مغز نسوج به بیشتر صدمه از جلوگیری منظور به تا شود گزارش سریعاً باید عالئم این از هریک

 :کاروتید جراحی -6

 مردمک العملهای عکس میزان هوشیاری،  سطح  در تغییر هرگونه .گردد ثبت اعصاب  و مغز بیماران مانند دقیقاً مشاهدات  کلیه

 .شود گزارش سریعاً باید اندامها حرکت کاهش و ها

 :بخش به بیمار انتقال

 عکس توانایی و باشد آگاه خود اطراف محیط به نسبت هوشیار، كامالً كه میشود داده انتقال بخش به زمانی بیمار

 (انتقال حین در پاها و ها دست از حفاظت مثال بطور) باشد كرده كسب را خود حفاظتی های العمل

ستار  صری به        – جراحی نوع مورد در بیمار تحویل هنبام در ریکاوری پر ضیحات مخت سایر اقدامات تو شده و  داروهای تجویز 

باید کلیه پرسنل در لحظه جابجایی بیمار، نهایت دقت را داشته باشند تا از هرگونه وضعیت نامناسب و       .پرستار بخش می دهد 

 .جلوگیری نمایندحرکات اضافی که موجب ناراحتی و درد بیمار شود 
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 .نماید می کمک برانکارد پای قسمت در بر بیمار و دارد حضور برانکارد سر قسمت در همراه پرستار همیشه انتقال، هنبام

 .گردد می کنترل بیمار از پرسیدن و پرونده و بیمار دستبند طریق از  بیمار  خانوادگی ونام نام

 . شود کنترل (موضعی یا عمومی)بیهوشی نوع و (جراحی نوع ، جراحی درست محل ) جراحی عمل نوع-

سین  شی  تکن ستار  زمانیکه تا کند ترك را بیمار نباید بیهو ضعیت  از بخش پر ضایت  ابراز بیمار عمومی شرایط  و هوایی راه و  ر

 .نماید

 .گردد کنترل (جراحی و بیهوشی مهر و پزشک دستور و لیستها چک و بیهوشی و جراحی فرم )پرونده به مربوط موارد

 بیمار حیاتی عالیم كنترل :  باشد رسیده پایدار وضعیت به حیاتی عالیم-

 (خونریزی فعال یا وجود درن و اتصاالت )پانسمان بیمار از نظر –

 

 بخش در جراحی از بعد پرستاری مراقبتهای •

ــار هوایی راه باید پرستار بیمار، آمدن هوش به از پس : هوایی راه داشتن بازنگه و اكسیژن تجویز  وبه نبهدارد باز را بیمــ

 .کند می کمک ریه در ترشحات تجمـع به عمل از پس بیمار تحرك کاهش . نماید کمک تنفس دستباه ترشحات خروج

ساعت  حیاتی عالیم كردن چک سپس  دقیقه1۵ هر عمل از بعد اول در  ساعت  یک هر آن وبعد ساعت  نیم هر و

 است متغیر عمل نوع به بسته ساعت4 هر ونهایتا

 در ترشحات تجمع مانع عمیـق  تـنفس  و سرفه انجام جهت بیمار به کمک و آموزش بیمار، وضعیت ،تغییر ترشحات ساکشن -

 . میداریم نبه NPO را بیمار پزشک دستور به توجه با همچنین .گردد می ها ریه

 و طبیعی غیر لمس به حساسیت  ، ،ادم ،گرما پریدگی رنگ ، قرمزی ، ها بخیه بودن ،کامل زخم مرزهای نظر از جراحی محل -

 بانداژ بستن  سفت  دنبال به دیدن صدمه  یا ها چسب  به واکنش بروز نظر از زخم اطراف نواحی همچنین. شود  می درناژکنترل

ــمان  در روشن  خون وجود. است  جراحی عمل از پس احتمالی مشکالت  از خونریزی و شوك . شود  کنترل باید  ناحیه پانســ

 .گردد کنتـرل ناحیـه آن دقیقـه 15-30 هر و گردد گزارش سریعاً باید و باشد می حاد خونریزی نشانبر عمل،

 شدن شکل نخی و نبض ،افــــزایش خون فشار افت نظیر باعالئمی که کند می بروز شوك عالئم شدید، خونریزی صورت در  -

 اطالع پزشک  به سریعاً  باید مورد این در که .گردد می مشخص  قراری وبی ضعف  ، ومرطوب سرد  پوست  ، پریدگی ،رنگ آن

 شـود انجـام بیمار برای الزم اقدامات و داده

ـورت  در   - ـدم  ص ـتن   –گرم نبهداشتن بیمار  –  v/sکنترل  – پاها بردن باال ، ممنوعیت ع ـب   IVباز بودن رو و داش مناس

 هـر چه سریعتر انجام گیرد 
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شه  جراحی - ست  از سبب  همی  و خونریزی طریـــــق از شـــــده  بریده بافتهای و سلولها  و خونی عروق از مایعات رفتن د

سیون  شار  و قلبی بیماران در احتیاط رعایت با رفته دست  از مایعات موقع به جایبزینی لذا شود  می دهیدراتا  ضروری  خون ف

 .است

 تغذیه وضع

ـن  در گردد می مغذی مواد به بدن نیاز افرایش سبب جراحی اعمال و آسیبها تمامی ـه  ای ـوارد  گون  نیاز مورد پروتئین مقدار م

 گرم 5/1 -5/2 بدن وزن گرم کیلو هـــــر ازای به) . یابد می ضرورت  مازاد تغذیه و انرژی به نیاز لذا. یابد می افزایش بدن

  .(است نیاز مورد پروتئین

 كافی هیدراتاسیون

ست  زخم ترمیم روند در مهمی عامل بدن آب سیون  لذا ا  باالنس و بافتی پرفیوژون و خون حجم نبهداری جهت کافی هیدراتا

سیار  جراحی طی در الکترولیتها ست  مهم ب سبی  جایبزین رینبر سرم  .ا ست  از الکترولیتهای جبران جهت منا  حین رفته د

 .دارد ارجحیت نمکی و قندی محلولهای سایر بر هیپوولمیک شوك در همچنین .باشد می جراحی

 دفعی های نیاز-

ــکن و بیهوشی داروهای کننده تضعیف اثرات ــا مسـ ــر هـ ــتباه ( CNS)بـ ــتم دسـ ــبی سیسـ ــزی عصـ  کاهش موجب (مرکـ

ـت  ناتوانی احتماالً و مثانه اسفنکتر و عملکردعضالت ـع  جه ـث  ادرارو دف ـاد  باع ـاس  ایج  بایست می که گردد می ادراری احتب

 میبردد برطرف جراحی از پس ساعت 8 تا ادرار احتباس البته . گردد گزارش پزشک به مسئله این از اطمینان و بررسی از پس

 .افتد تعویق به باید ساعت 8 تا مثانه سونداژ لذا و

 فعالیت و حركت-

ـاهش  ، ریوی احتقان بیمار تحرك عدم ـون  ک ـالت  ت ـی  مشـکالت  ، عض ـال  و ، گوارش ـروز  احتم  با . کند می زیاد را آمبولی ب

 تا میشـود  داده آموزش بیمار به .گردد می کمتر مراتب به عمل عوارض خطر جراحی، عمل از پس بیمار انداختن راه به زود

 اعمال از پس برود، راه واکر و عصا  یا همراه کمک با سپس  و بنشیند  تخت در دقیقه چند مدت به ابتدا در حرکت شروع  جهت

صل  کلیه حرکت باید ارتوپدی جراحی صوص  به ها اندام مفا  چند حرکات این اوقات گاهی .کند شروع  را شده  عمل اندام خ

 را بیمار مفصل  نفر یک شودیعنی  می انجام  passive صورت  به ابتدا در حرکات این شود،  می شروع  جراحی از پس ساعت 

 .دهد حرکت را نظر مورد مفاصل خودش که شود می داده آموزش بیمار به مدتی از بعد .کند می راست و خم

 عفونت كنترل.
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ـد  ازعمل بعد ازعفونت پیشبیری ، جراحی عمل تحت بیماران همه های نیاز مهمترین از یکی  اولین جراحی برش .بود خواه

 .شود مـی بیماریزا ورودعوامـل سـبب و بـرده بین از را پوست یعنی بدن دفاعی مکانیسم

 از) WBC) خون سفید  های گلبول تعداد افزایش و بدن حرارت درجه افزایش ، معمول غیر ترشح  ، تورم ، درد ، قرمزی عالئم

 . (شوند می ظاهر ازعمل بعـد ساعت 48 حدود معموالً عالئم این ) .رود می شمار به عفونت های نشانه

ـد  می استریل های تکنیک از استفاده و موقع به پانسمان انجام و مرتب طور به عمل ناحیه بررسی  محل در ایجادعفونت از توان

 . آورد بعمل جلوگیری زخم

 درد تسکین

 جراحی،نوع عمل از وارده ترومای گسـتردگی  ، عمل ،نوع جراحی محل به توجه با درد به بیمار تحمل سـطح  به درد شـدت 

ستبی  بیهوشی  داروی تجویز راه و بیهوشی  ستم   و قلب روی شدید  درد.  دارد ب  امواج که هنبامی. گذارد می تاثیر ایمنی سی

ضالت  انقباض. شوند  می منتقل درد ضعی  کننده منقبض داروهای همانند و یابد می افزایش ع سکمی . کنند می عمل مو  ای

شتر  تحریک باعث محل در شده  ایجاد سکین  برای اغلب.شود  می درد های گیرنده بی صله  قراری بی و درد ت  عمل از بعد بالفا

 بیشتری  تاثیر تا باشد  می معالج پزشک  نظر و پرستار  قضاوت  عهده به تسکین  فواصل . شود  می تجویز مخدر درد ،ضد  جراحی

 .باشد داشته  درد کاهش در

 روده و معده عملکرد

شکالت   ستفراغ  تهوع:  وروده معده م سکه    و ،ا شد  جراحی عوارض از سک  و عمل طول در و قبل را ای معده بینی لوله.میبا

ستفراغ  انتظار جراحی نوع دلیل به که مواردی ،در جراحی از پس بالفاصله  شته  وجود ا  در لوله همچنین .گذارند می ، باشد  دا

شته  عمل از قبل. دارد وجود اتساع  انتظار جراحی از بعد که مواردی  عمل هنبام در معده بینی لوله آن بر عالوه. شود  می گذا

 .آورد عمل به مراقبت آن از باید که شود می گذاشته اورژانسی جراحی

 اطفال جراحی در پرستاری مراقبتهای

شی  ست  بخ شخیص  به که ا سال که نیاز به عمل جراحی دارد می   17 – 0 بین کودکان در که هایی بیماری جراحی عمل و ت

عالوه بر ارتوپدی، عمل جراحی قلب، مغز، گوش و حلق و بینی و چشــم، بیماری هایی که از بدو تولد و یا بعد از تولد   .پردازد

 . .نیاز به عمل جراحی کودکان دارد در این حوزه قرار می گیردحاصل گردیده و 

ستاری  کامل مداخله نیازمند پایین پذیری آموزش و مراقبتی خود توانایی عدم بدلیل اطفال در شد  می پر  باید اطفال در لذا با

 .شود داده مددجو درمان روند در همکاری خصوص در وی همراه و والدین به الزم آموزشهای

  .گردد رفع و  شناسایی ارتباط برقراری موانع .آید بعمل پرستار توسط وی از کامل ارزیابی بخش به کودك ورود بدو در



26 
 

 اومنتوم کیست  مکونیوم، ایلئوس انواژیناسیون،  مری، آترزی ، شکری  لب جمله از باشد  می اطفال مختص که جراحی اعمال در

 توجه جلب . باشــد متمرکز والدین در اضــطراب رفع و بیمار والدین به آموزش بر باید پرســتاری مراقبتهای...و مزانتریک و

 باشد می پرستار مهم وظایف از موثر ارتباط برقراری جهت کودك

 :اطفال شایع جراحی های عمل اهم

شاله  منطقه در جراحی ضه،  ورم فتق،)ران ک ضه  بی ست  نکرده، نزول بی سل  ناف، بند کی  جراحی ناف، فتق جراحی عمل(واریکو

شیال،  جراحی عمل لنفاوی، غدد برداری نمونه( سر  و گردن ناحیه ست  برون سال،  کی  جراحی ،)گردن مادرزادی کجی تیروگلو

 .ختنه هموروئیدکتومی، مقعدی، فیستول مقعدی، آبسه( مقعد منطقه

 .میبردد تقسیم مرحله سه به بزرگساالن مانند نیز اطفال در پرستاری مراقبت مراحل

  عمل از قبل اطفال پرستاری مراقبت

 آسایشی اقدامات و درد تسکین کردن فراهم 

 نخاع به آسیب از جلوگیری جهت مناسب وضعیت دادن میلومننبوسل در مثال برای راحت وضعیت به بیمار دهی پوزیشن «

 » شکم ضروری غیر لمس و ضروری غیر حرکت از اجتناب 

 » دستور طبق مسکن تجویز 

 بار اضــافه تا دهیدراتاســیون از کمی فاصــله شــیرخواران بویژه و کودکان در :ها الکترولیت و مایعات تعادل حفظ 

 .کرد بررسی دقت به گذشته ساعت 8 در را مایعات دفع و دریافت وضعیت باید دارد، وجود ( overload)مایعات

 :شامل مایعات بار اضافه عالیم

  نمود بررسی دقت به باید که است تاکیکاردی پنه، تاکی تنفسی، زجر

 :شامل دهیدراتاسیون عالئم

 .باشد می ادرار ده برون کاهش انتهاها، سردی ها، فونتانل فرورفتبی تاکیکاردی، مخاط، و پوست خشکی

 

 :دهیدراتاسیون انواع

 سموتیک،  ایزو )ایزوتونیک  طبیعی محدوده در سدیم  اما افتد می اتفاق باهم الکترولیت و آب کمبود (ایزوناترمیک ا

 130-150 بین
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 130 از کمتر سدیم آب از بیشتر الکترولیتها دفع :(هیپوناترمیک اسموتیک، هیپو)هیپوتونیک 

 150 از بیشتر سدیم .الکترولیتهاست از بیشتر آب دفع :(هیپرناترمیک هیپراسموتیک، )هیپرتونیک 

 بیمار نبهداشتن (NPO) ناشتا «

 :دما تنظیم

سیار  دما تغییرات به نارس نوزادان سند    ب سا شند  می چربی ذخائر فاقد همچنین و بلرزند توانند نمی زیرا ح  در دما حفظ .با

 اختالل و قلبی آریتمی باعث کودکان و نوزادان در هیپوترمی .است  الزامی عمل اتاق در همچنین و نارس نوزادان انتقال هنبام

  شود می انعقادی

  وریدی مایعات انفوزیون پایش  -«

 معده لوله ترشحات و مدفوع ادرار، استفراغ، خروجی ثبت و پایش   -«

 عوارض بروز و عالئم پیشرفت نظر از کودك وضعیت پایش -

 کاهش فشار خون، کاهش ریت تنفسی، رنگ پریدگی، تعریق، نبض سریع و نخی شکل : شوك های نشانه  -

ــر : پریتونیت یا پارگی  - ــداهای روده، افزایش فع ناگهانی درد بیمار و متعاقبا افزایش درد منتش ــکم، فقدان ص با گاردینگ ش

نبض اپیکال، افزایش دمای بدن، تنفس سریع و سطحی، نبهداشتن شکم در حین تکان و حرکت، رنگ پریدگی، لرز، تحریک      

 پذیری، بی قراری

 کاهش یا غیاب صداهای روده، اتساع شکم، نفخ، درد، استفراغ، فقدان مدفوع : روده انسداد  -

  :حیاتی معالی كنترل

ضربان  سالبی  تا و 140 تولد زمان کودك قلب تعداد ست،  140-80 یک شار  ا  که جیوه میلیمتر 40/75 نوزادان در خون ف

شد  می 16-14 بلوغ و20-16 سالبی 6 ،40 تولد زمان تعدادتنفس .یابد می افزایش بتدریج ساالن  مانند حرارت .با  37 بزرگ

 .میشود کنترل دهانی سال 4 باالی بغل زیر طریق از سال 4 زیر .میباشد درجه

 جراحی برای كودک سازی آماده

 جراحی از قبل کودك نبهداشتن ناشتا -

 دستور طبق بیوتیک آنتی تجویز -

 جراحی از قبل تحلیل و تجزیه برای گیری نمونه  -

 آزمایشباهی و تشخیصی های تست انجام طی در کودك از حمایت و سازی آماده  -
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سیب  شی  روانی آ ستری  از نا شت  را کودك تواند می جراحی و ب ستفاده  .کند زده وح ضطراب  کاهنده تکنیکهای از ا  نظیر ا

 ..و کتاب بازی، فیلم، نمایش

 کودك والدین به (نازوگاستریک لوله پانسمان، نمونه، برای) عمل از بعد و عمل از قبل انتظار مورد وقایع آموزش -

 

 جراحی حین اطفال پرستاری مراقبتهای

 عمل اتاق به ورود زمان در کودك تشخیص و دستبند و مشخصات كنترل  •

 خون بودن آماده از اطمینان و آزمایشات جواب كنترل  •

 جراحی وسایل و ستها بودن آماده و صحت از اطمینان  •

 شود داده پاسخ او سواالت به و باشد راحت تا کرد کمک کودك به باید  •

 سقوط مقابل در کودك از حفاظت  •

 ترس کاهش جهت کودك فکر انحراف  •

 (...و سیانوز آسپیراسیون، )بیهوشی عوارض كنترل •

 حیاتی عالئم مرتب كنترل •

 انتقال هنبام کودك اتصاالت و لوله از حفاظت  •

 گرم پتوی در پیچیده و پهلو به بهبودی اتاق به انتقال  •

 

 جراحی عمل از پس اطفال پرستاری مراقبت

 :نیاز طبق درد تسکین اقدامات و درد شناخت و بررسی

 نیاز صورت در مسکن تجویز -

 درد کاهش برای فکری انحراف از استفاده  -

 خوابیده وضعیت  در بچه خواباندن نمونه برای) دهی وضعیت  و سرد  کمپرس قبیل از آرامشبخش  اقدامات از استفاده   -

  نشسته نیمه یا پهلو به
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 :شکم اتساع پایش و پیشگیری

 ناشتا وضعیت در بچه حفظ  -

 نازوگاستریک لوله نبهداشتن باز  -

 (شده تخلیه ترشحات رنگ و مقدار) معده لوله خروجی پایش  -

 (نرمی سفتی،) تندرنس نظر از شکم بررسی  -

 ای تغذیه و هیدراسیون وضعیت پایش

 » جذب و دفع ثبت و پایش(I/O  ) 

 » تحمل حد در مایعات شروع بیمار، نبهداشتن ناشتا 

 » نباشد روز چندین برای غذا خوردن به قادر بچه که صورتی در تزریقی کامل تغذیه حفظ 

 » وریدی تزریق موضع پایش و وریدی انفوزیون حفظ 

 تنفسی عملکرد حفظ و تقویت 

 » عمیق تنفس و سرفه به وی تشویق بچه، چرخاندن 

 » یکبار ساعت 2 هر وضعیت تغییر 

 » فاولر نیمه وضعیت در تخت سر نبهداشتن باال 

 عفونت انتشار از پیشبیری و عفونت های نشانه نظر از پایش 

 » دستور طبق حیاتی عالئم پایش 

 » گرمی، ترشح، درد، تورم، قرمزی – عفونت های نشانه نظر از زخم مشاهده 

 » بیوتیکی آنتی درمان به بچه پاسخ پایش ها، بیوتیک آنتی تجویز 

 » قبلی پانسمان مناسب دفع و اندیکاسیون طبق زخم از مراقبت انجام 

 » وی توان طبق بچه انداختن راه و تحرك به بیمار تشویق 

 زخم بهبودی به کمک 

 » تمیز و خشک نبهداشتن موضع زخم – زخم از مراقبت انجام 

 » ترشحات تخلیه پیشبرد برای نشسته نیمه وضعیت در بچه دادن قرار 

 جراحی و شدن بستری عاطفی استرس با سازگاری در آنها به کمک برای والدین و بچه از حمایت 

 » ازپروسیجرها بعد و قبل بچه سن متناسب اطالعات ارائه 

 » مناسب و آرام تفریحی های فعالیت به تشویق 

 » همساالن مالقات و خانواده تماس تقویت 

 » بیمارستانی روزانه های فعالیت در بچه خانبی های روتین تلفیق 

 کودك ترخیص از بعد پرستاری مراقبت فرآیند 
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 والدین به جراحی عوارض های نشانه گزارش و مشاهده طریقه آموزش 

 » عفونت عالیم 

 » انسداد عالیم 

 منزل در داروها مصرف نحوه خصوص در آموزش تغذیه، نحوه خصوص در آموزش -والدین به زخم مراقبت آموزش ، 

 درمان ادامه جهت پزشک به الزم مراجعات و پیبیری مورد در آموزش 

 

 :پذیرد می انجام ما بیمارستان در كه جراحی های عمل

 آمده دنیا به تازه نوزاد جراحی های عمل-

سیون،  های ناهنجاری روده، سوراخ  مکونیوم، ایلئوس روده، آترزی دیافراگم، مادرزادی فتق مری، آترزی •  پنوموتوراکس، روتا

 مزانتریک و امنتوم کیست آنورکتال، های ناهنجاری انواژیناسیون، ، NEC هیرشپرونگ، بیماری پیلور، دریچه تنبی

 آپاندیسیت – درد دل •

 شکم توراکس جراحات ترومای •

 لنفوم رابدومیوسارکوم، تراتوم، نوروبالستوم، ، wilms tm کودکی دوران های تومور •

 11هیاتوس فتق ، معدوی مشکالت •
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