


به نام خدا

2



وبینار اصول کار و  
مراقبت از بیماران در 

اتاق عمل

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری -خانم هایرابدیان 

و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۹۹/۸/۲۶-اصفهانصدوقی بیمارستان آیت هللا 
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Perioperative Nursing
پرستاری پیرامون عمل جراحی

مالاعازبعدوحین،قبلکهباشدمیپرستاریهایمراقبتشامل،جراحیعملپیرامونپرستاری–

.شودمیارائهبیمارانبهتهاجمیوجراحی

لیزرمراکز،آندوسکوپیمراکز،سرپاییجراحیمراکز،جراحیهایمجمتعدرتخصصاینپرستاران–

متحدهایاالتسراسردرپزشکانمطبوسیارجراحیواحدهای،ایمداخلهرادیولوژیهایبخش،

.باشندمیکاربهمشغولجهانوآمریکا

– Perioperative Nursing: Nursing cares done pre, during
and post of a surgery or interventional procedure
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Nursing Process in Perioperative Care
فرآیند پرستاری در مراقبت های پیرامون عمل جراحی           

– Assessment = شناختبررسی و 

– Nursing Diagnosis =تشخیص های پرستاری

– Outcome Identification= شناسایی پیامد ها

– Planning =برنامه ریزی 

– Implementation =اجرا

– Evaluation =ارزشیابی
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جراحیعملپیرامونپرستاریهایتشخیص

هواییراهناکارآمدپاکسازی•

اضطراب•

حساسیتیواکنشخطر•

آسپیراسیونخطر•

راحتیافزایشبرایدرخواستومایلت•
(آسایش)

ناکارآمدسازگاری•

الکترولیتیتعادلعدمخطر•

ادراریدفعاختالل•

طیمحیبافتناکارآمد(خونرسانی)پرفیوژن•
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عمل جراحی  پیرامون پرستاریتشخیص های 

وحینقبل،مراحلدرپوزیشنازناشیدیدگیآسیبخطر•
عملازبعد

ناکافیدانش•

حاددرد•

پوستیکپارچگیدراختاللخطر•

جراحیعملازپسبهبودیدرتأخیرخطر•

عدم تعادل حجم مایعاتخطر •

اختالل تبادل گاز•

هیپرترمیخطر •

خطر هیپوترمی•

عفونتخطر •

یا جراحتآسیب دیدگی  خطر • 
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امون عملریپمراقبت پرستاریدرپیامدهای مطلوب بیمار 

.کندمیتأییدرابیمارهویت–

.کندمیبررسیراعملمحلسمتوجراحیمحل،(جراحیپروسیجرنام)جراحیعملنوع–

.دهدمیقراراستفادهموردایمنی(هایمؤلفه)پارامترهایبامطابقراتجهیزاتوتدارکات–

.کندمیارزیابیرابافتوپوستدرجسمیآسیبازناشیهاینشانهوعالئم–

.دهدمیانجامراالزمهایشمارش–

.کندمیارزیابیراجراحیشمارشنتیجه–
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امون عملریپمراقبت پرستاریدرپیامدهای مطلوب بیمار 

.کندمیمدیریتراجراحیهاینمونهتحویلوآوریجمع–

.کندمیارزیابیراجراحینمونهتحویلوآوریجمعجهتشدهانجامصحیحقداماتا–

.دهدمیارائهحمایتجهتشدهتعیینشخصبهرابیماروضعیتهایگزارش–

.کندمیحاصلاطمینانمراقبتتدواماز–

.دهدمیانجامحمایتیاقداماتتهاجمی،یاجراحیپروسیجرازقبل–

.بردمیکاربهراایمنیتجهیزات–
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امون عملریپپرستاریمراقبت در پیامدهای مطلوب بیمار 

.دهدمیانجاممستمر(نظارت)پایش–

(پوزیشن)توضعیبرایبیشتراحتیاطاتنیازمندکهکندمیشناساییرافیزیکیتغییرات–

.باشدمیجراحیخاص

.دهدمیانجامحمایتیاقداماتمکانیکی،هایآسیبازناشیبافت/پوستجراحتازجلوگیریجهت–

.دهدمیبیماربهراشدهتجویزهایمحلول–

.دهدمیبیماربهراشدهتجویزداروهای–

.کندمیرعایتراآسپتیکتکنیک–
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امون عملریپدر مراقبت پرستاریپیامدهای مطلوب بیمار 

.کندمیجلوگیریآلودگیانتقالاز–

.دهدمیانجامراجراحیعملمحلپوستسازیآماده–

.دهدمیانجامرابدنحراراتدرجهتنظیمبرقراریاقدامات–

.کندمیپایشرافیزیولوژیکپارامترهای–

.کندمیارزیابیراحرارتدرجهتنظیمجهتشدهانجاماقداماتبه(پاسخ)واکنش–

.کندمیحمایتومحافظتبیماربشرحقوقوشأناستقالل،از–
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جراحیعملپیرامونمراقبتدرناگواروقایعازناشیشکایاتپرتکرارترین

• Foreign object retained after surgery  خارجی در بدنجسم یک باقی ماندن =

• Air embolism =آمبولی هوا 

• Blood incompatibility =خطا یا ناسازگاری های انتقال خون

• Stage 3 and 4 pressure injuries =4و 3زخم فشاری درجه 

• Falls and trauma =سقوط و ضربه

 Fractures

 Dislocations

 lntracranial injuries

 Crushing injuries

 Burn

 Other injuries
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پیرامون  مراقبتدروقایع ناگوار پرتکرارترین شکایات ناشی از 
عمل جراحی

• Catheter-associated urinary tract infection =عفونت کاتتر ادراری 

• Central line-associated bloodstream infection= عروق مرکزیکاتتر عفونت 

• Surgical site infection, mediastinitis, following coronary artery bypass 
graft =عفونت محل عمل جراحی، مدیاستینیت بعد از عمل بای پس عروق کرونر

• Surgical site infection following bariatric surgery for obesity:
جراحی بعد از اعمال جراحی چاقیعفونت محل عمل 

 Laparoscopic gastric bypass 
 Gastroenterostomy
 Laparoscopic gastric restrictive surgery 
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پیرامون  مراقبتدروقایع ناگوار پرتکرارترین شکایات ناشی از 
عمل جراحی

• Surgical site infection following certain orthopedic procedures:

جراحی اُرتوپدیعفونت محل عمل جراحی بعد از اعمال 

Spine- Neck– Shoulder -Elbow

• Surgical site infection following cardiac implantable electronic device:

عفونت محل عمل جراحی بعد از اعمال جراحی قلبی  

• Deep vein thrombosis/pulmonary embolism following certain orthopedic procedures: ترومبوز ورید
اُرتوپدی از اعمال جراحی های عمقی، آمبولی وریدی بعد 

 Total knee replacement 
 Hip replacement

• Iatrogenic pneumothorax with venous catheterization

پنوموتوراکس ناشی از تعبیه کاتترهای وریدی 

15



پیشگیری از آتش سوزی جراحی

:جراحیعملهرآغازدر

موهایوهاپالستیکها،درپاشتعالقابلیتتواندمیوسیعطوربهN2OوO2ازغنیفضاهای•
.باشیدآگاهO2غلظتاحتمالیافزایشاز.دهندافزایشرابیمار

هاپوششازشوند؛خشککاملطوربهاشتعالقابل(پرپ)شویوشستهایمحلولهمهکهزمانیتا•
.نکنیداستفادهدرپهایپارچهو

.کنیدبرطرفرادرپهایپوششزیرشدهجمعیاشدهریخته(پرپ)شویوشستهایمحلول

منبعکردنالفعازقبلراکابلاتصاالتتمامکنند؛شروعراسوزیآتشتوانندمیفیبراپتیکنورمنابع•
.دهیدقرارکاربهآمادهحالتدررامنبعها،کابلکردنجداهنگاموکنید،کاملنور

مرطوبراآنهااحتراقبرابردرگازهاکردنمقاومجهت،ریویجراحیوحلقی-دهانیهایجراحیطی•
.کنید

time)یمرحله)جراحیوقفهزماندر• out،کنیدبررسیراآنازپیشگیریوسوزیآتشخطر.
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پیشگیری از آتش سوزی جراحی

:در طول جراحی سر، صورت، گردن، و باالی قفسه سینه
برایبازبطورهواطبی(میزان)درجهاز،شودحفظایمنیمحدودهدرO2مکملبدونبیماراگر•

.کنیداستفادهبیمارصورتطریقازتجویز

کند،حفظراایمنشریانیخونO2اشباعدرصداضافیO2بدونتواندنمیبیمارکهصورتیدر•
.کنیدحفظتراشهلولهیاوحنجرهماسکیکباراویهواییراه

راحیجعملمثالعنوانبه)باشدالزمجراحیعملحیندربیمارکالمیهایپاسخکههنگامی:استثنا
برایبازصورتبهO2تجویزکهزمانیو(سازضربانتعبیهاعصاب،ومغزجراحیکاروتید،شریان
.استنیازموردبیمارایمنیحفظ

لزومصورتدرودهیدارائهکافیرسانیاکسیژنبرایراالزمO2غلظتحداقلها،زمانهمهدر•
.(کنیدتعیینبیمارنیازهایاساسبرراO2میزان)دهیدافزایشراآن
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پیشگیری از آتش سوزی جراحی

ایوالکتروکوترالکتروسرجری،ازاستفادهطولدروقبلدقیقه1حداقلامکانصورتدر•
برایجراحیتیماعضایبینارتباطبرقراریتوصیه،اینجهت.سازیدمتوقفرامکملO2لیزر،
.استالزمامراین

.داریدنگهبرشازدورامکانحدتارادرپهایپارچههایلبه•

.کنیدمرتبراآنهادرپهایپارچهزیردرO2تجمعرساندنحداقلبهبرای•

راهاآن،(سبیلریش،ابرو،مثال،برای)صورتموهایوسرمویکردناشتعالقابلغیرجهت•
.بپوشانیدپرفورهشانروزنهداخلدروکردهآغشتهآبدرمحلولجراحیژلبا

!یقطبتکالکتروسرجریازنهکنید،استفادهقطبیدوالکتروسرجریازانعقاد،برای•
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پیشگیری از آتش سوزی جراحی

:(لوزهبرداشتنمثال،عنوانبه)اوروفارنکسجراحیطولدر

عمقیبصورترااوروفارنکسیناحیهفلزیساکشنلولهبا،N2OوO2نشتیگرفتنبرای•

.کنیدتمیز

تمجاوردرکههاییگازجملهازدارید،نگهمرطوبراآنهاوکنیدمرطوبراهااسفنجیاوگاز•

.شودمیاستفادهکافبدونتراشههایلوله
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پیشگیری از آتش سوزی جراحی

:لیزریاوالکتروکوتر،،(ESU)الکتروسرجریواحدهایازاستفادههنگام

.باشدآگاهبازصورتبهO2گازاستفادهازبایدجراح•

فیلدگراخصوصبه)باشدمیدیدمعرضدرفعالالکترودنوککهکنیدفعالرادستگاهزمانیتنها•
.(شودمیمشاهدهآندوسکوپیاومیکروسکوپیکطریقازعمل

.کنیدفعالغیررادستگاهکنید،خارججراحیمحلازراوسیلهنوکاینکهازقبل•

.داهیدقراربیمارازدوردیگریمحلدریاومحافظجلدیکدرراالکتروسرجریالکترودهای•

stand)کاربهآمادهحالتدرآننیستید،لیزرازفعالاستفادهحالدرکهزمانی• by)دهیدقرار.

.ندهیدقرارراالستیکیکاتترهایروکش،الکتروسرجریالکترودهایرویبر•
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خطرات الکتریکی: خطرات سوختگی

وزیسآتش،الکتریکیشوکشاملعملاتاقدرالکتریکیخطرات،

ازرقبجریانازعبورالکتریکی،سوختگی.استانفجارهاوهاسوختگی

ریقطازتواندمیوشودمیناشیمتمرکزمنطقهیکدرتخلیهوبدن

طعهقیکیادیدهآسیببرقدوشاخهیکلخت،سیمیکبهزدندست

.دهدرخزمینبهاتصالبدونفلزیتجهیزاتاز
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خطر سوختگی های مواد شیمیایی 

.دهدمیرخ(پرپ)جراحیمحلپوستسازیآمادهازپسیاطولدراغلبشیمیاییهایسوختگی•

قراراستفادهمورددقتباهامحلولاینباید،پوستوشویشستهایمحلولشدنجمعازجلوگیریبرای•
.شودمنجرپوستشیمیاییسوختگیبهتواندمیکهچراگیرند،

اتماممحضبهوبگیردراقطراتهمهتاشونددادهقرارهاییحولهپرپ،یمنطقهسراسردربیمارزیردرباید•
.(شودمینامیده"ایقطره"هایحولهاوقاتگاهیهاحولهاین)شوندبرداشتههاحولهاینپوستوشویشست

ازجرقهیکتوسطآتشمثلثازسوختعنصرعنوانبهتواندمی(پرپ)محلولبودن،شیمیاییمحرکبرعالوه•
ازنامناسبتفادهاسبنابراین.بگیردآتشساکنالکتریسیتهتخلیهاثردرحتییاالکتروسرجریواحدفعالالکترود
.شودنیزحرارتیسوختگیباعثتواندمیوشوشستمحلول

وشوتشسبرایاستفادهموردهایمحلول.دهدرخنیزمحلولتبخیرهنگامتواندمیوشوشستبخاراتاشتعال•
.شودخشکجراحیهایپوششازاستفادهازقبلبایدپوست
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SBARفرآیند تحویل و تحول طبق مدل 

S=situation

B=Background

A=Assessment

R=Recommendations

وضعیت

زمینهپیش 

ارزیابی

توصیه ها 
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از عمل و حین قبل تحولو در تحویل اجزای ارتباط 
SBARمدلطبق عمل 

پیش زمینه

 مربوط به عمل جراحیآیتم های شرح حال بیمار

مشاوره های پزشکی

 آلرژی بیمار و وضعیتNPO

عالئم حیاتی بیمار و سطح درد

 داروهای و دارویی مصرفی بیمار مشخصات
دریافت شده در روز عمل 

 آزمایشگاهی خاصنتایج

 بیمار از نظر نیاز به کد احیاوضعیت

وضعیت

 بیمار و تاریخ تولدنام

 تهاجمی، عمل نام عمل جراحی و یا روش
محل عملو اصالحی 

اسناد و مدارک مرتبط موجود و نامتناقض
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تحویل و تحول قبل از عمل و حین ارتباط در اجزای 
SBARمدلطبق عمل 

توصیه ها

واحجرتوسطعملازقبلبیمارآیاکهکنیدتعیین
.استشدهمالقاتبیهوشیهایمراقبتدهندهارائه

تاسآمادهجراحیعملبرایبیمارآیاکهاینتعیین.

حینوعملازقبلپرسنلاعضایبرایرافرصتی
ظرندرهانگرانیبیانیاسواالتپرسیدنجهتعمل

.بگیرید

ارزیابی

 فعلی درک بیمار از عمل جراحیسطح

 اقدامات احتیاطی و نیازهای ویژه بیمار

 جنبه های مربوط به وضعیت عاطفی و
معنوی بیمار

 فرهنگی مربوطمفاهیم

بیهوشیها و نیاز های درخواست
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بق طاسکرابتحویل و تحول بین افراد ارتباط در اجزای 

SBARمدل

پیش زمینه

جراحیعملبهمربوطبیمارحالشرحهایآیتم

(هاآلرژیمثال،عنوانبه)

؟(نقشنام،)هستندکسانیچهجراحیتیماعضای

شدهاستفادهموارددیگربخیه،خاص،ابزار

جلوگیری)هموستاتیکموادآیاواستچقدرخونریزیمیزان
است؟نیازمورد(خونریزیاز

تهآهسصدایبا)هستنداستریلفیلددرمایعاتیوداروهاچه
گریکدیباراموردهرباشندشنیدنقابلکهصورتیبهولی

؟(کنندمیبررسی

خاصتجهیزاتگونههربامرتبطموردمسائلدرویژهجزئیات/
مایومیزوپشتیمیزچیدمان/ویژهنیازهای

وضعیت

 بیمار و تاریخ تولدنام

 حال انجام عمل در نام

 عمل جراحی به روش اطالعات مربوط
ه نیاز بپیشرفت جراحی چه قدر است، آیا )

ری متفاوت دیگ/ یا پروسیجر اضافی روش 
(مورد بحث قرار گرفته است؟
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بق طاسکرابو تحول بین افراد ارتباط در تحویل اجزای 

SBARمدل

توصیه ها

زخمبستنبرایویژهدرخواستگونههربه/
وجراحیتیمتوسطشدهذکرهایدرن/پانسمان

دهندهارائهتوسطشدهذکرویژهدرخواستیا
.باشیدداشتهتوجهبیهوشی

شویدآمادهجانشیناسکرابفردمعرفیبرای.

جهتجانشیناسکرابفردبرایرافرصتییک
دنشآزاد"ازقبلهانگرانیبیانیاسواالتپرسش

.دبگیرینظردر(شوندهتعویض)"قبلیاسکراب

ارزیابی

 چگونه است؟های جراحی نمونه وضعیت
 گونه شمارشی انجام شده است؟ کدام هر آیا

با مراقبت مرتبطو واگذاری فرآیند انتقال موارد؟ 
آهسته انجام به صورت را با یکدیگر و شمارش 

.دهید
 چه مقدار از زمان پیش بینی شده در این

پروسیجر باقی مانده است؟
 پیش/ مورد بحث قرار گرفته عوارضی از عمل آیا

بینی شده است؟
 جود وارتباط با بیهوشی مشکالتی در هرگونه آیا

داشته است؟
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PACUاتاق عمل به تحول از تحویل و ارتباط در اجزای 

SBARمدلطبق ( ریکاوری)

پیش زمینه

(صمتخص)مراقبتدهندهارائهناموشدهتجویزبیهوشینوع
بیهوشی

زمانودوزجملهازعمل،حینشدهتجویزداروهای

شدهتجویزوریدیداخلمایعات

ادرارودادهدستازخونمیزانبرآورد

درنها،لولهپانسمان،مانندجراحیمحلبهمربوطاطالعات
عملمحلپگیاوها،

عملاتاقدرتوجهقابلیحادثهیارخدادگونههر

وضعیت

 بیمار و تاریخ تولدنام

 عمل عمل جراحی و یا روش تهاجمی، نام
اصالحی و محل عمل
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PACUاتاق عمل به تحول از تحویل و ارتباط در اجزای 

SBARطبق مدل(ریکاوری)

توصیه ها

بیمارتجهیزاتواتصاالت،وریدیهایراهانتقالبه•
کنیدکمک

زابعدفوریهایدستورالعملکهکنیدحاصلاطمینان•
اندشدهکاملعمل

ویوضعیتکهکنیدترخیصPACUازرابیماروقتی•
.باشدشده(stable)پایدار

جهتریکاوریوعملاتاقکارکنانبرایرافرصتییک•
ژهویبهبگیرید،نظردرهانگرانیبیانیاسواالتپرسش

رخهمزمانتجهیزاتواطالعاتتحولوتحویلکههنگامی
.دهدمی

ارزیابی

 و پایداری وضعیت همودینامیکثبات

وضعیت راه هوایی و اکسیژن رسانی
 مثالبه عنوان )وضعیت درجه حرارت  :

(وجود هیپوترمی یا هیپرترمی

برون ده ادراری

 جراحیعوارض وجود یا عدم

سطح درد

روش کنترل درد
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Thank You
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