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  :مقدمه

 شرط و شده رفتهیپذي استانداردها ازی یک وی نیبال کار و پرستاران مستقل و مهم فیوظا از ماریب آموزش امروزه

  . استي پرستاري تهامراقب مناسب تیفیک

 ءارتقا و هایماریب ازي ریشگیپ سالمت، حفظ مورد در که دارند را حق نیا مارانیب تمام استاندارد نیا اساس بر

ي مراقبتها نهیهز جمله از. بردارد دري ادیز مثبت دیفوا و جینتا ماریب آموزش. نندیبب آموزش خود سالمت سطح

 کمک شتریبیی خودکفا و استقالل آوردن بدست در ماریب به و شیافزا را مراقبتها تیفیک کاهش، رای بهداشت

 مداخالت ریسا مانند که استي پرستار کار مهمي ها جنبه ازی یک ماریب آموزش که ستین دیتردي جا. کند یم

 زای درمانی بهداشتي مراقبتهای ابیارزي ها روش ازی یک. ردیگ قراری ابیارز مورد و شود اجرای ستیباي پرستار

 آموزش خصوص در نارسا ردموا تا باشد یم آن به نسبت ماریبي ها العمل عکس و نظرات افتیدر آموزش جمله

  .شوند مشخص آن معضالت وی بررس دقت به آموزش موجود تیوضعی ستیبا ماریب

  

  :عمل از قبل مارانیبی بررس

 صیتشخ وي ریشگیپ در پرستار به کمکي براي وی عیطب عملکرد نییتعی جراحي مددجوی بررس هدف

 پرستار نیبنابرا. شوند یم رشیپذی جراح از قبل ساعت چند تنها انیمددجو. است عمل از بعدی احتمال عوارض

 را عمل از قبلی مراقبت طرح بتواند تا کند دییتأ وی ده سازمان را شدهي آور جمع عمل از قبل کهی اطالعات دیبا

 کینیکل ،يبستر از قبل کینیکل پزشک، مطب دری جراحي ابر رشیپذ از قبل ها یبررس اکثر. کند اجرا

 شاتیآزما. شود یم انجامی جراح پرستار توسط هیاولی کیزیف نهیمعا یک. شود یم انجام تلفن لهیبوس یا ،یهوشیب

. دهد یم انجام را کاملی نیبال نهیمعا و ردیگ یم کامل خچهیتار پزشک. شود یم آغازی سینو گزارش و شده لیتکم

ي برا. کند یم لغو یا و اندازد یم قیتعو به رای جراح که دهد یم نشان رای اختالل وجود عمل از قبلی بررس یگاه

 عفونت شروع دهنده نشان تواند یم که باشد داشته فیخف تب و سرفهي بستر هنگام در است ممکن مددجو مثال
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 لیدل و گذشتهي ها یناخوش شامل دیبا مددجوی پزشک خچهیتاري بازنگر. افتدیب قیتعو بهی جراح دیبا و باشد

 و استفاده موردی هوشیبي داروها انتخاب بر تواند یمی قبلي هایماریب. باشدی پزشک مراقبتي جستجو هیاول

 خطر عوامل گرفتن نظر در با پرستار. بگذارد اثر کاملي بهبود به دنیرس وی جراح تحملي برا مددجویی توانا

 انیمددجو. باشد یم خطر عوامل ازی یک سن. ردیگ یم کار به مددجو از مراقبتی طراح در راي ضرور اطاتیاحت

  .هستند خطر معرض دری جراح طول در کیولوژیزیف در اختالل یا تکامل عدم لیدل به ریپ یا جوان اریبس

 بدن نیمعي عملکردها در اختالل لیدل بهی جراح استرس باي سازگاري برای کیزیف تیظرف سن شیافزا با

 وارهید شدن میضخ و کوچکي ها انیشر در کلسترول و میکلس رسوب شیافزا مثالي برا. ابدی یم شکاه

 خطر و شدهی تحتاني اندامها در لخته لیتشک مستعد سالمندانی جراح عمل از بعد که شود یم باعث ها انیشر

  .ابدی یم شیافزای آمبول

 به عفونت به مقاومت و ها بافتی عیطب میترم. اشدب یم هیتغذ شودی بررس عمل از قبلی ستیبا کهي گرید عامل

 هیتغذ سوء به مبتالي مددجو یک. دهد یم شیافزا را ازین نیای جراح و داردی بستگی کافیی غذا مواد وجود

. است زخم فیضع میترم خون، انعقاد سمیمکان در ریتأخ تروژن،ینی منف تعادل ،یهوشیب تحمل کاهش مستعد

 حیتصحی جراح عمل از قبلي ا هیتغذ اختالالت که شود تالش دیبا دارد) ویالکت(ییانتخای جراح مددجو اگر

  .ردیگ صورتیی غذا مواد نیتأمي برا تالشی جراح عمل از بعد بودنی اورژانس صورت در و شود

 انیشري ماریب باال، خون فشار. دهد یم شیافزا رای جراح خطراتی قلب وي ا هیتهو عملکرد کاهش بای چاق - 

 عوارض ازی پنومون وي اتلکتازی آمبول. است عیشا چاق افراد در قلبی احتقانیی نارسا وي قند ابتید نر،کرو

 دارندی فیضعی رسان خون کهی چرب بافت ساختمان لیدل به چاق افراد. باشد یم چاق مارانیب عمل از بعد عیشا

 و ها يبادی آنت - يضروریی ذاغ مواد نیتأم فیضعی رسان خون. هستند زخم عفونت و فیضع میترم مستعد

 قرار زین ها هیبخ شدن باز خطر معرض در چاقي مددجو. کند یم آهسته را زخم میترمي برا ازین موردي ها میآنز

  .دارد
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 نیهمچن و. کند یم رو روبه زخم میترم دري جد مشکالت با را مددجو عمل از قبلی وتراپیراد از استفاده - 

 شیافزا را عمل از بعد عفونت خطر دهایاستروئ وی منیا ستمیس کاهندهي داروها ،یدرمان یمیشي داروها

  . دهد یم

 عمل از بعد و نیح در داردي جدی تیالکترول راتییتغ یا عاتیما حجم کاهش عمل از قبل کهیی مددجو - 

 زرو 2- 5 طول در استرس به آدرنال غدهي قشر بخش پاسخ جهینت در. دارد قراري ادیز خطر معرض دری جراح

 عاتیما اختالل درجه بر استرس پاسخ شدت. شود یم دفع میپتاس و یافته احتباس میسد وی جراح عمل از بعد

 صورت در و شودی سربر آه تیالکترول حتماًی جراح عمل از قبلی ستیبا پس. گذارد یم اثر ها تیالکترول و

  .برآمد آن رفع صدد در اختالل

 و مادری اصلي ها ستمیس تمام رایز. نیجن و مادر کند، یم توجه مددجو دو بهی مراقبت طرح حامله مارانیب در - 

 سطح کاهشی گوارش حرکاتی حاملگ شرفتیپ با مثالي برا. کند یم دایپ رییتغی حاملگ نیح در نیجن

 اثر در حامله فرد نیبنابرا. ابدی یم شیافزا نوژنیبریف سطح. ابدی یم کاهشي انرژ سطح و شیافزا ها هورمون

 جهینت در تیهماتوکر و نیهموگلوب سطح نیهمچن. باشد یمي دیور ترومبوز مستعد شتریبي ریانعقادپذ شیافزا

ی روح مالحظات نیبنابرا. ابدی یم شیافزا عفونت وجود بدون دیسفي ها گلبول تعداد و کاهش خون شدن قیرق

  . استي ضرور آنان خانواده و نیجن و مادري برا خاص اقدامات و

 شده نیتأم مراقبت زانیم وی ناتوان وسعت ،یناراحت سطح ،یقبلی جراح مورد در عمل از قبلی ستیبا پرستار - 

  .شود داده تیاهمی قبلي ها یجراح در استفراغ و تهوع ،یهوشیب عوارض هرگونه به. کند سؤال مددجو از

 آموزش عمل روز بحص در ماریبی قبلي داروها مصرف عدم یا مصرف مورد دری ستیبا پرستار: ییدارو خچهیتار

ی هوشیب و معالج پزشک اطالع به و دینما هیته ستیل منزل در ماریبی مصرفي داروها هیکل مورد در و دهد

   مثالي برا. شود رسانده
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 ممکن عمل از قبل هفته 2 دهایکوزینوگلیآم مصرف. هستند مؤثری هوشیبي داروها عمل بر ها کیوتیب یآنت - 

  .شوندی عضالنی عصب انتقال کاهش اثر در تنفس فیتضع موجب است

  نیآسپر ن،یوارفار ن،یهپار مثل. شوند قطع عمل از قبل ساعت 48 حداقل دیبا انعقادها ضد - 

  .دهد یم رییتع رای هوشیبي داروها سمیمتابول ها ضدتشنج از مدتی طوالن استفاده - 

  .شود یم سونیپوتانیه ،يکارد يبراد موجب و داشته تداخلی هوشیبي داروها با فشارخوني داروها - 

  . شوند یمی جراح عمل از بعد میپتاس ژهیبو تیالکترول تعادل عدم موجب ها کیورتید - 

  .کند یم رییتغی جراح از بعد نیانسول بهی ابتید مارانیب ازین - 

  .گردد یم استرس تحملي برا بدنیی توانا کاهش و آدرنالی آتروف موجب دهایکواستروئیکورت مصرف

  .دهند یم شیافزا راي زیخونر احتمال و گذارند یم اثر ها پالکت تیفعال بری اهیگي داروها

 ثبت پرونده در و دینما هیته را باشد داشته ماریب دیشا که مختلفي ها يآلرژ ازی ستیلی ستیبا پرستار نیهمچن

...  کوپالستلی حت و خاصي داروها به تیحساس مهم اطالعات ماریب نهیسي روی چسب نوار توسط یا و دینما

  .باشد زین عمل اتاق در توجه مورد تا شود نوشته

 عمل از بعدي ویر عوارض خطر معرض در کشد ینم گاریس کهیی مددجو از شیب کشد یم گاریس کهیی مددجو - 

 بهی ستیبا پرستار. دهند یم شیافزا راي ویر ترشحات ویی هوا راه کیتحری عمومی هوشیبي داروها. باشد یم

  .دینما دیتأک) هفته 2 عمل از بعد و هفته 1 حداقل( عمل از قبل اتیدخان استعمال عدم ردمو در مددجو

 شیافزا رای جراح عمل از بعد ها مسکن دوز پزشک که باشد الزم است ممکن: مواد مصرف سوء و الکل مصرف - 

  .رندیگ قرار زین ...ي مر سیوار وي کبدي باال فشارخون ،يکبدي ماریب خطر معرض دری الکل انیمددجو. دهد
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 هیتوص ماریب به و نموده حاصل نانیاطم عمل از قبل ساعت شش حداقل ماریب بودن NPO ازی ستیبا پرستار

 کهیصورت در و. دینما کوتاه را عمل هیناح خصوصاً زائدي موها و ردیبگ دوشی جراح عمل از قبل حتماً که دینما

 بهی جراح عمل لزوم صورت در تا شود داده اطالعی هوشیب و معالج پزشک به حتماً است خورده آب یا غذا ماریب

  .افتدیب قیتعو

  

  

  یجراح عمل از قبلي پرستار اقدام و ها مراقبت

  :عمل اتاق به ماریب رشیپذ

ی احوالپرس او بایی خوشرو با دیبا عمل اطاق پرستار. است مضطرب و آشفته شود یم عمل اطاق وارد ماریبی وقت

 با که چرا. باشد داشته وجودی قبلیی آشنا و شده تیزیو پرستار توسط بخش در قبالً که است بهتر البته. کند

 طیمح با ماریب سازش و شود یم کاسته ماریب اضطراب و ترس ازي حدود تا عمل اتاق در آشنا چهره یک دنید

ي رو نام بای ستیبایم است شده نوشتهي ویی شناسا دستبندي رو که ماریب نام. گرفت خواهد صورت بهتر دیجد

 مهیضم دیبای وگرافیرادي عکسها ازین صورت در و شود سهیمقا ماریب پرونده در شده ثبت اسم و عمل ستیل

  .گردد پرونده

 پس. شوند خارج نیآست از شیدستها و شوند باز او راهنیپ پشتي بندها دیبا تختي رو ماریب خواباندن از قبل

 و راحت ماریب کهی وقت. بست را زانوي باال مخصوص تسمه دیباي و تادناف ازي ریجلوگي برا ماریب خواباندن از

  .کند کنترل و مطالعه را ماریب عمل از قبل ورقه عمل اطاق پرستار دیبا شده خوابانده مطمئن
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  :عمل تیرضا فرم

 عدم اي یاریهوش عدم صورت در. استي ضرور اریبس جراح و ماریبي امضا نظر از عمل تیرضا فرم کنترل

 امضاء را فرم دیبا خودشان حتماً سال هجدهي باال مارانیب. کنند یم امضاء را فرم او میق یا نیوالد ماریبیی توانا

 به قادر و ندارندی کافي اریهوش ،يمغزي ها ضربه ،یهوشیب ،یمست مانندی لیدال به کهی مارانیب مورد در. ندینما

 دیبا وابستگان و همراهان حضور عدم صورت در. ستیکاف اول درجه بستگان ازی کي یامضا ستند،ین فرمي امضا

 ماریبی جراح به اقدام سپس نموده، امضاء را فرم مشترك بطور بخش مسئول و مارستانیب سیرئ جراح، ابتدا

  . گردد

 یا راست نظر از عمل قیدق محل ازین صورت در و شود ثبت ماریب پرونده در دیبای جراح عمل نوع: عمل نوع

 دقت دیبا نیهمچن. دیآ عمل بهي ریجلوگی اشتباه هرگونه از تا گردد، مشخصی جراح مورد ضوع بودن چپ

  .دیآ بوجود بخش در عمل محل پوست پرب نظر از الزمی آمادگ تا نمود

  :ونیکاسیمد پره

 هب استفراغ و تهوع مانندی عیرطبیغ عارضه نوع هر و شده کنترل قیتزر زمان و نوع نظر از زشدهیتجوي داروها

  .شود یم گزارشی هوشیب پزشک

  :مشاهدات

 در. گردد یم گزارشی عیرطبیغ موارد شده ثبت ماریب عمل از قبل برگ در خون فشار و نبض حرارت، درجه

  .شود یم داده اطالعی هوشیب پزشک به حتماً ماریب بدن حرارت بودن باال صورت

  :ادرار

 زانیم باشد، داشته مثانه سوند ماریب کهی صورت در و گردد یم ثبت عمل از قبل ادرار دفع زانیم ماریب پرونده در

  .شود یمي ریگ اندازهي ادرار سهیک داخل ادرار
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  :تیحساس

 ماریب پرونده در لکوپالست یا و دارو به تیحساس نوع هر وجود شده، سؤال ماریب از تیحساس هرگونه مورد در

  .کنند یم استفاده حساس ماریب نمودن مشخص تجهی قرمزرنگي نوارها از مارستانهایبی بعض. گردد یم ثبت

  :باشد ماریب همراه دینبا کهی شخص لوازم

 همراهي گریدی شخص لیوسا اگر. نمود خارج دیبا را گردن دوري رهایزنج یا دستبند گوشواره، مانندی نتیز لوازم

 داده لیتحو بخش پرستار به لیوسا نیا سپس. نمود ثبتي و پرونده در و گرفت لیتحو او از دیبا باشد، ماریب

 گم یا دنید بیآس از تا شود کنترل سمعک ،یمصنوع چشم ،یچشمي لنزها نظر از دیبا ماریب نیهمچن. شود یم

  .شودي ریجلوگ آنها شدن

  :یمصنوعي دندانها

 رثابتیغی دنداني پروتزها ماریب کهی صورت در عمل اطاق به ماریب اعزام از قبل مارستانهایب همه مقررات طبق

 حرمت حفظ علت به معتقدند، پزشکانی بعض البته. داد لیتحو بخش به نموده خارج را آنها دیبا باشد، داشته

 صورتي رو ماسک گرفتن قرار بهتري برا دندانها بودن که دارند ادعا نیهمچن آنها. درآورد را دندانها دینبا ماریب

  .کرد خارج را آنهاي گذار لوله به داماق از قبل توان یم و استي مؤثر کمکی هوائ راه بودن باز و

. برد کار به رای سع تینها دیبا آنهاي نگهدار در و است ماریبی شخص لیوسا نیمهمتر جزوی مصنوعي دندانها

 زده آني رو ماریب کامل مشخصات چسب بر داده قرار مخصوص جعبه در را آنها دندانها، کردن خارج از پس

 از دیبا زین دندانها روکش وجود مورد در. شود یم داده لیتحو مسئول فرد به مارستان،یب مقررات طبق و شود یم

ی هوشیب نیح در تا گذاشت انیجر در رای هوشیب متخصص دیبا پاسخ بودن مثبت صورت در. نمود سؤال ماریب

  .نشود جادیا ماریبي برای تنفس مشکالت
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  :ماریب مورد در مخصوص اطالعات

 خون، قیتزر به ازین صورت در. گردد کنترلي و سرم انیجر زانیم و سرعت. اشدب داشته وکتیآنژ دیبا ماریب

ي و پرونده مطالعه و عمل از قبل ماریب تیزیو با اطالعات نیا. شود یم گرفته خون ماریب از مچ کراس جهت

 گزارش دیبا برد، یم رنج تنفس در اشکال یا نهیس قفسه در درد مانندی خاصی ناراحت از ماریب اگر. دیآ یم بدست

 مهین( Fowlers حالت در را او دیبا کند دایپی تنفس مشکل Supine تیوضع در ماریب کهی صورت در. نمود

  .گردد اوی تنفس تیوضع اصالح وي وی راحت موجب تا داد قرار) نشسته

 در عمل بر قرار و باشدی لئوستومیا ای یکلستومي دارا ماریب اگر مثالً. شود یم کنترل پرستار توسط ماریب پرونده

ي مؤثر اریبس کمک ماریبی جزئ لیمسا در دقت. استي ضروری کلستوم هیناحي شستشو باشد، او شکم هیناح

 بهی آرام به ماریب سپس. دینما آماده زده حدسی جراح طول در را ازین مورد لیوسا اسکراب پرستار تا. است

 لباس فقط و شود خارج کامالً ماریب ریزي لباسها تا باشد مراقب دیبا پرستار. شود یم تیهدای هوشیب اتاق

  .آورد یم شیپ رای مشکالت موضوع نیا تیرعا عدم. باشد داشته تن به مارستانیب

 را آنها بخش ترك از قبل تواند یم که دهند یم قرار ماریب اریاخت در مصرف کباري یلباسها مارستانهایب ازي اریبس

ی شرط بهی آمبول یآنتي جورابها از تواند یم امکان صورت در و شود یم دهپوشان کاله توسط ماریبي موها. بپوشد

  .دینما استفاده نکند، جادیا خون انیجر در فشار تیمحدود چگونهیه که

  :یهوشیب اتاق به ورود

 مارانیب مارستانهایبی برخ در. برند ینمی هوشیب اتاق به را ماریب نداکشنیا وی هوشیب شروع جهت شهیهم

 تمام دری هوشیب پرستار وجود. رندیگ یم قراری هوشیب تحت آنجا شده، تیهدا عمل اطاق به ماًیتقمس اریهوش

  .استي ضرور بهتر مراقبت جهت عمل مدت

  

  



 
 

10

  :ماریبی راحت و نانیاطم

 ماران،یبی هوشیبي برا استی محل برد یم سر به آن در او کهی اتاق که دهد یم شرح ماریب به اختصار به پرستار

 دچار دیشد نور مقابل در مارانیبی برخ شود، استفاده نور کمي چراغها از و خاموش دیبا کیالتیسی فسق چراغ

 در را خود تماس نیآخر ماریب که استی محل آنجا چون شود، یم استفادهی هوشیب اتاق از اگر. شوند یم سردرد

 لوله لیقب ازی هوشیب لیوسا کردن هآماد به دیباي گرید پرستار ازین صورت در دارد، پرستار باي اریهوش حالت

 ماریبی اضاف اضطراب و ترس از و دیاین بوجودي ریتأخ گونه چیه تا بپردازد لوازم ریسا و سرنگ ماسک، تراشه،

  .گرددي ریجلوگ

ی سع لحظات همه در و داد جواب او به ساده و خالصه بطور دیبا داشت عمل نمونه مورد دری سؤال ماریب اگر

 کهي افراد مورد دری ول داند کامل مراقبت به اجیاحت مارانیب همه. دیآ فراهم او خاطر نانیاطم و شیآسا تا شود

 گانگرن عضو بای تصادف برخورد. است الزمي تر قیدقي مراقبتها شوند، یم اعزام عمل اطاق به عضو قطع جهت

 مارانیب گونه نیای روحي ازهاین به توجه وی انسان و حیصحي رفتارها. شد خواهدي ادیز درد موجب ماریب شده

 رفتیپذ دیبا. شدیاند یم خود تیمعلول وی توانائ عدم به بوده ندهیآ فکر در همواره ماریب رایز. استي ضرور اریبس

 با. استي ضرور او جان نجاتي برای جراح عمل نیا حال هر بهی ول است روبروی بزرگ اریبس مشکل با ماریب که

 مسائل با تا کرد کمک او به توان یمي حدود تاي کاوریر و عمل از بعد عوارض ردمو در مختصری آگه شیپ دادن

 است ممکن رایز شود گذاشته او بدني رو بر دینبا ماریبی وگرافیرادي ها عکس و پرونده. دینما برخورد تر راحت

  .گرددی تنفسی ناراحت به منجر ردیگ قراري و شکمي رو بر اگر یا و شود حساس عضو درد موجب

 بازو و دستی عصب وی عروق صدمات موجب کهی اضاف کشش و فشار هرگونه از تا نمود دقت دیبا صورت هر در

  .گرددي ریجلوگ شود، یم
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  :پاها

ي رو بر را خودي پاها دارند عادت معموالً اند دهیخواب Supine تیوضع در عمل اطاق در کهي اریهوش مارانیب

ي رو بری اضاف فشار ت،یوضع نیا رایز ندینما اجتناب کار نیا از تا شود خواسته آنها از دیبا. دهند قرار هم

  .سازد یم وارد آنهای تحتاني اندامها

  :ماریبي ها پاشنه

 کمک بر عالوه امر نیا و دارد یم نگه باالی اندک را اوي پاها ماریبي ها پاشنه ریز کوچک بالشتک یک دادن قرار

  .کند یمي ریجلوگ پا ساق عروق و عضالتي رو بر فشار وی دگیکش جادیا از پاها بهتر خون هیتخل به

  :یجراح جهت ماریب کردن آماده

 نداشته وجودی هوشیب مخصوص اتاق اگر. شود یم منتقلی جراح اتاق به ماریبی هوشیب شروع از پس بالفاصله

ی هوشیب پزشک ازیی هان اجازه صدور تا را ماریب. گردد یم ماریبی هوشیب به اقدامی جراح اتاق همان در باشد

ی هوشیب بودنی سطح لیبدل است ممکن ماریب بدن از قسمت هر کیتحر. کرد جابجا دادن تیوضع جهت دینبا

 تیوضعي برا را ماریبي پاها دینبای هوشیب پزشک از اجازه کسب تا مثالي برا. گردد الرنکس اسپاسم موجب

 ونیالتاسید وي دستکار نیهمچن. شد خواهدی صوتي تارها اسپاسم باعث عمل نیا که چرا برد باالی توتومیل

 از اجازه ازکسب پس. گردد یم الرنکس اسپاسم و سرفه موجبی هوشیب عمق نبودنی کاف صورت در آنوس

 استفاده تیوضع نمودن ثابت جهت شني ها سهیک و بالشها از و شود یم داده تیوضع ماریبی هوشیب پزشک

 اگر. شود یم چسبانده نگیتوریمان ای یوگرافیالکتروکاردي دهایل لزوم صورت در که است مرحله نیا در. گردد یم

 نه اقدام نیا با. شود پوشانده سیپوب از تر نییپاي اندامها است بهتر شود، انجام شکم هیناح دری جراح است قرار

  . گردد یم حفظ او بدن حرارت درجه بلکه شود،یم تیرعا ماریب به احترام اصول تنها

 دقت دیبا حال نیع در. باشد شده میتنظ هیناح همان دری سقف چراغ دیبا عمل محل پوستي شستشو از قبل

  .شودي ریجلوگ پرستار وی جراح لیاستر گانی آلودگ از نمود،
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  )PREP کردن پرپ( پوست کردن آماده

 نکهیا از پس. ودشی ضدعفون و زیتم ،یموزدائ عمل محل پوست دیبا شود، برده عمل اطاق به ماریب نکهیا از قبل

 آن در عفونت ازي ا نشانه اگر و کندی بررس را عمل مورد عضو دیبا اریس پرستار شد، برده عمل اطاق به ماریب

 در دیبای جراح عمل جهت آني ساز آماده کار و ماریب پوست کردن زیتم. دهد اطالع جراح به ندیبب قسمت

  .شود لیتکم عمل اطاق

 بدون و روباز کامالً عمل محل و شده آورده تخت کینزد به پوست کردن زیتم لیوسای نیس کار نیا انجامي برا

 با مشمع عمل محل ریز در دیبا بدن، گریدي قسمتها و عمل تخت شدن سیخ ازي ریجلوگي برا. باشد پوشش

  .داد قرار لیاستر هیرو

ی ضدعفون ماده با ملع محل ابتدا. کند یم شروع را پوست کردن زیتم و پوشد یم لیاستر دستکش پرستار

ي عار المقدور یحت دیبا عمل محل. نمود استفاده خط بدون گاز از دیبا نکاریاي برا. شود یم داده شستشو کننده

 قیطر نیا به معموالً پوست شستن روش. کرد شروع عفونت حداقل با رای جراح کار بتوان تا گردد کروبیم از

 تا دهد یم ادامه وار رهیدا را شستشو کار و کند یم شروع شود داده برش است قرار کهي ا نقطه از پرستار که است

 ریز موارد در فوق روش و شود یم انداخته بدور گرفته قرار استفاده مورد کهي گاز و برسد عمل محلي انتها به

  :کند یمی راتییتغ

  .شود زیتم دیبا آن اطراف بعد و قسمت آن ابتدا است عملي محلها جزء ناف اگر - 1

  .شود پرپ همه از آخر دیبا) یکلستوم( دارد را خارج به بزرگ روده اگر - 2

  .شوند پرپي ا جداگانه گاز با دیبا واژن و مقعد ع،یوسي ها زخم ف،یکثي عملها - 3

 عفونت چون کشد یم طول قهیدق 5 استخوان،ی جراح استثناء به ها، یجراح تمام در پوست کردن آماده کار

 رقابلیغ عوارض و استخوان عفونت باعث ممکنست استخوانی جراح در پوست ننکرد آماده خوب ازی ناش

  .شود جبران
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 به دیبا زین را شو و شست لوازم صورت نیا در. بدهد زین را عمل محلي شو و شست دستور پزشک ممکنست

ي ژولویزیف سرم گرم محلول با دیبا را شو و شست عمل اریس پرستار. کرد اضافه کردن پرپ لیوسای نیس

 کرد قیعمي زخمها وارد فشار با راي ولوژیزیف سرم محلول دینبا چگاهیه. دهد انجام) هزار در 9ی نمک محلول(

ي شتریب عمق به نکهیا نه شوند آورده رونیب زخم محل از کثافات و کروبهایم که نستیا شستشو از مقصود

  .بروند

 و شده کندهی سرطان سلول یک است ممکن رایز ددار فشار یا و مالش آنرا دینبای سرطان بافتي شستشو هنگام

 ریز در آب که کرد حاصل نانیاطم دیبا شستشو عمل انیپا در. برسد ءاعضا ریسا به و گردد خون انیجر وارد

  .شود محدود لیاستر حوله توسط شهیهم دیبا کردن پرپ محل اطراف. باشد نشده جمع ماریب

  )OR( دری راحج عمل از بعدي پرستار اقدام و ها مراقبت

ی اترمیدیی رپایز صفحه. دینما آماده را چسب پرستار زخم،ي رو پانسمان دادن قرار  وی جراح خاتمه از پس

 ها درن از. پوشانند یم را بدنی اصلي ها قسمت ماریب بدن حرارت کاهش ازي ریشگیپ منظور به. شود یم برداشته

 شدن زانیآو از تا شود یم بستهی منیاي کمربندها .نشود خارج خود محل از تا شود یم مراقبت سوندها و

  .شودي ریجلوگ ماریبي ها اندام

 نوع به توجه با باشد یمي ضرور برانکاردي رو بر تخت از ماریب انتقالي برای هوشیب پزشک اجازه: ماریب حمل

 شود آورده باال دیبا برانکارد سری لکتومیتانس از پس مثال بطور. شود یم داده ماریب به مختلفي ها شنیپوز عمل

 هنگام به. شود گذاشته او سر ریز مار،یب دهان ازی احتمالي ها يزیخونر و ترشحات جذب جهتي ا پارچه و

  . باشد یم ماریبیی هوا راه و گردن و سر مراقبی هوشیب پزشکیی جابجا و حرکت
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  .دارد عمل از بعدي ها مراقبت دري مؤثر نقش که است عمل اتاق ازی بخش: يکاوریر اتاق* 

  :يکاوریر در ازین مورد لوازم

  تنفسي ایاح لیوسا - 1

  یقلبي ایاح لیوسا - 2

  یعضالن وي دیور داخل قیتزر لیوسا - 3

  اورژانس مسکن و مخدري داروها انواع - 4

  پانسمان لیوسا - 5

  سونداژ لیوسا - 6

  پتو مالفه، - 7

  گاز و وریرس - 8

  گرم و سرد سهیک - 9

  لگن و لوله - 10

  اوانپار - 11

  ... وی اتیح میعال - عاتیما دفع و جذبي ها برگه - 12

  ساعت و یخچال - تلفن - ییدستشو - 13

  يکاوریر مخصوص تخت - 14
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 داشته وجود طرف هر از ماریب سر بهی دسترس احتمال. باشد بزرگ و مطمئن -راحت دیبا: يکاوریر اتاق طرح* 

  .دینما یم جلب را توجه عاًیسر مار،یب رنگ رییتغ هرگونه طیشرا نیا در رایز شود استفاده دیسف نور از حتماً. باشد

  .گردد وصلی هوشیب پزشکان اتاق و عملي اتاقها به آن ستمیس شده، هیته زیني اضطرار اخبار زنگ

  :پرستار فیوظا* 

ي کاوریر دري پرستار اقدامات نیتر يضرور. دارد ادامهي کاوریر در و انتقال هنگام ماریب از مراقبت پرستار کار

 به تنها دینبا عنوان چیه بهی هوشیب ماریب. شوند انتخاب ماهر و تجربه با دیبا پرستاران نیبنابرا. شود یم انجام

  .دهد  یم کاهش رای احتمال عوارضي ریگ میتصم در سرعت و ماریب مستمر گرفتن نظر تحت. شود رها خود حال

. گردد یم کنترل قاًیدقي کاوریر دری هوشیبي داروها ازی ناش عوارض بروز وی احتمالي زیخونر نظر از زخم محل

  .شود یم ثبت یکبار قهیدق 10 هری اتیح عالئم

  :یهوشیب خاتمه از پس ماریب از مراقبت* 

  :از عبارتندي کاوریر پرستاري ها تیمسئول

  ماریب حیصح تیوضع از نانیاطم - 1

  نیپائ فک داشتن نگه باال بایی هوا راهي برقرار - 2

  :یتنفس مشکالت درمان و تشناخ - 3

  یتنفس مرکز ونیدپرس: دی  عضالني  کننده شلي داروها اثر دوام: جیی  هوا راه انسداد: ب  حلق اسپاسم: الف

  ژنیاکس شروع - 4

  تنفس: ب  گوش الله -ها لب - ناخنها رنگ: الف  ماریب مشاهده - 5
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  يکاوریر به ورود هنگام در ماریبي اریهوش از نانیاطم - 6

  ماریبی راحت جهت اماقد - 7

  ماریبی اتیح میعال ثبت - 8

  عمل از بعد دستوراتي اجرا و مطالعه - 9

  پزشکیی دارو دستور طبق یا و ازین صورت در مخدري داروها زیتجو - 10

  محکم باند هرگونه یا گچ کنترل - 11

  یعیرطبیغ موارد ثبت یا گزارش - 12

  ماریب حیصح تیوضع از نانیاطم* 

 کمتر را استفراغ مورد احتماالً یا و بزاق - خون ونیراسیآسپ خطر هوشیب ماریب جهت رلکنت تیوضع معموالً

 در کهي ارتوپد یا توراکسی جراح مثل نباشد کنترل تیوضع امکان مارانیب همه که است ممکن البته. کنند یم

  .شود یم داشته نگه باز اویی هوا راه چانه، دنیکش با ای داده قرار باز طاق تیوضع در را ماریب صورت نیا

  :است ریز لیدل عمل از بعدی تنفسی احتمال مشکالت: یتنفس مشکالت درمان و شناخت

  .شود یم جادیایی هوا راهی نسب انسداد وی صوتي تارهای ناگهان انقباض اثر در: الرنکس اسپاسم - 1

 بوجود راي مانند زوزه يصدا – کرده عبور منقبض مهینی صوتي تارها انیم از هوا: الرنکسی نسب اسپاسم - 2

  .کند یم تقال شتریب تنفس جهت ماریب و آورد یم

. باشند یم بسته بحالت کامالًی صوتي تارها و ندارد وجودیی صدا و هوا عبور گونه چیه: الرنکس کامل اسپاسم - 3

 ژنیاکس حسط کاهش لیبدل حالت نیا در. کند ینم عبوری صوتي تارها انیم از هوا و شود یم مسدودیی هوا راه

  .شد خواهد ظاهر انوزیس



 
 

17

  : الرنکس اسپاسم لیدال* 

  یدهاني رویا یا و ساکشن سوند مانندی خارج اجسام ریسا یا و تراشه لوله از استفادهی پ در الرنکس التهاب -1

  .شود یمی صوتي تارها کیتحر موجب کهی استفراغ وجود و بزاق -خون لیقب از ترشحات وجود -2

  : رنکسال اسپاسم درمان* 

  موکوس ترشحات یا وي زیخونر ازی ناش التهاب منظور به الرنکس کنترل -1

  ینیب کاتتر ای یدهان ماسک قیطر از ژنیاکس انیجري برقرار و ماریب چانه گرفتن باال -2

 گـردد  یمـ  ژنیاکسـ ي قو فشار با مثبت تنفس به اقدام آمبوبگ توسط مار،یب تیوضع در رییتغ عدم صورت در -3

  .شود بازی صوتي تارها تا

  .شد خواهد کمتر زین مانند زوزهي صدا شود برطرف اسپاسم کهی زمان -4

  .شود اجرای پزشکی اورژانس اقدامات نشد، بهتر ماریب طیشرا فوق اقدامات با کهی صورت در -5

  .شود انجام تراشهي گذار لوله نموده برطرف را اسپاسمی عضالن کننده شل قیتزر با -6

  .است اتیضرور از ماریب به خاطر نانیاطم دادن و آرامش جادیا - 7

  :ییهوا راه انسداد

 خواهـد  بـدنبال  رایی هوا راه انسداد شده حلق ته کوچک زبان افتادن نییپا موجب فک و چانه گرفتن قرار نییپا

ي هـا  کپـ  یـا  و دندان مانندی خارج اجسام وجود. باشد یم مناسب ساکشن لهیبوس دهان ترشحات هیتخل. داشت

  .دیآ یم بحساب مارانیبیی هوا راه انسداد دري جدي خطر الرنکس
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  :یعضالن کننده شلي داروها اثر ادامه

 دفـع  یـا  و اثـر  دوام رد،یـ گ یم قرار استفاده موردی هوشیب طول در کهی عضالن کننده شلي داروها عوارض ازی کی

 عاًیسـر  بـوده،  اریبسـ  ژنیاکسـ  و هوا از استفاده و تنفس دریی توانا عدم لیبدل ماریب حالت نیا در. آنهاست ناقص

  .گردد یم کیپوکسیه

 مناسـب ي دارو زینی هوشیب پزشک. شود یم دادهی کمک تنفس ماریب بهی آرام به ماسک و امبوبگ توسط: درمان

  .داد خواهد ادامه رای کمک تنفس یا و زیتجو را

 وی کمکـ  تـنفس  دیـ با باشد،ی تنفس مرکز به مربوط ماریبی تنفس مشکل کهی صورت در: يمرکز تنفس ونیدپرس

  .گردد کمک درخواست دهیورزی پزشکي ها میت از و یابد ادامه ماسک و امبوبگ توسط متناوب

  :یدرمان ژنیاکس

. گـردد  زیتجوی نیب کاتتر یا و ساده ماسک قیطر ازی درمان ژنیاکس دهند یم حیترجی هوشیب پزشکان ازي اریبس

 حرکـات  مشـاهده  ویی هـوا  راه کنترل پرستار فهیوظ استی تنفس مشکالت عالئم از نزبا و صورت ها، لب انوزیس

  .باشد یم الزم اقدامات انجام وی تنفس

  :ماریب رنگ مشاهده

ی کـاف  ونیژناسـ یاکس یـا  و انوزیسـ  وجـود  صیتشـخ  بـه  قادر گوش الله و ها ناخن ها، لب رنگ مشاهده با پرستار

  .باشد یم

  :ماریبی تنفس حرکات مشاهده

 وجـود  نیهمچنـ  -شـود  یمـ  شـمرده  ماریب تنفس تعداد شده، گرفته نظر تحت نهیس قفسه وارهید حرکات زانیم

 دیـ با باشد، مشکل نهیس قفسه وارهید حرکات مشاهده کهی صورت در. گردد یم کنترل زین عیسر وی سطح تنفس

  .زد کنار را اوي پتو
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  :یعموم مشاهدات

  ياریهوش درجه -1

  ازین صورت در حرارت درجه و تنفس عدادت -تنفس -خون فشار -2

  زخم محل ازي زیخونر هرگونه -3

  آن وجود صورت در درناژ زانیم -4

  يادرار مترشحه ادرار زانیم -5

  سرم محلول و مقدار -سرعت -6

  شده استعمالي داروها مقدار و زمان -7

  .شدهي ریگ گچ یا و نداژبا کهی مارانیب در آنها خون انیجر و حرکاتی بررس جهت انگشتان مشاهده - 8

 شـده،  گذاشـته  بـالش  ماریبي زانوها ریز که دارد احتمال مثالً. هستند پتو ریز کهی مارانیب نیروتي ها کنترل -9

  .باشد نشده باز عمل خاتمه از بعد کهیتورن احتماالً یا و باشد سیخ او ملحفه

  عمل از بعد دستورات -10

  یعیرطبیغ موارد گزارش -11

  کاتیتحر به ماریب پاسخ وي اریهوش سطح قیقد کنترل -12
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  ماریب به دادن خاطر نانیاطم* 

ي بـرا ی لـ یدل و اسـت  یافتـه  خاتمه او عمل که دهد شرح ماریب به دیبا پرستار شود یم اریهوش ماریب کهی هنگام

 او بـه  پرسـتار . ندهـد  صیتشـخ  را خـود  تیـ موقع و شـده ی فراموشـ  دچار ماریب است ممکن. ندارد وجودی نگران

 شـوند  یمـ  داریـ ب هیـ گر وی نـاراحت  با عمل از پس مارانیبی برخ. باشد یمي کاوریر اتاق در که دینما یمي یادآور

 آنهاي اندامها ازی یک کهی مارانیب یا و اند گرفته قرار نیسزار تحت مرده نیجن خروج جهت کهي افراد مثال بطور

  . دارندي شتریب خاطر نانیاطم و تیموقع درك به ازین صورت نیا در که است شده قطع

  هالوتان ازی ناش لرزش* 

 که آنجا از. شد خواهند لرزش دچار است شده انجام هالوتان بای هوشیب بدنبال کهی جراح اعمال از پس مارانیب

 ادامـه ی درمـان  ژنیاکسـ  لـرزش  قطـع  هنگـام  تـا  دارنـد، ي شتریب ژنیاکس به ازین بوده، فعال لرز رمان از عضالت

  .است اقدامات نیمهمتر مارانیب در خاطر نانیاطم و آرامش جادیا نیهمچن .ابدی یم

  :ماریبی راحت به توجه* 

. شـوند  یمـ  اصـالح  ماریب نامناسبي ها تیوضع و شود یم داده حرکتی آرام به ماریب گردن و سر هیناح و اندامها

 ورود محـض  بـه  لذا. دارد وجود مل،ع اتاق خنک باًیتقري هوا به توجه با ماریب بدن حرارت درجه کاهش احتمال

  .شود داشته نگه گرم و پوشانده پتو با او دیباي کاوریر به ماریب

  :یاتیح عالئم ثبت

 را کـار  نیـ ا انجامیی توانا و ندارد ازین کمک بهیی هوا راه داشتن نگه باز جهت ماریب کهی زمان: خون فشار و نبض

 در. دیـ نما یمـ  اقـدام ی اتیـ ح عالئم گرفتني برا و نموده ترك را ماریب سر قسمتي کاوریر پرستار است افتهی باز

 اسـت  شـده  ذکـر  زینی هوشیب برگه در کهی اتیح توجهات. دهد انجام را نکاریا دیباي گرید شخص نصورتیا ریغ

 اتـاق  دري کـارد یتاک وجـود . گـردد  یمـ  ثبـت  و کنتـرل ي کنـد  یـا  تند -قدرت نظز از ماریب نبض. ردیگ یم انجام

  .باشد یمي زیخونر ای یناکاف تنفس -یپوکسیه ازی ناش موالًمعي کاوریر
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 :ماریبي ها رفلکس بازگشت* 

 کنتـرل  اسـت  آن کننـده  مشـخص  زبان حرکت و چیپیی توانا که حنجره رفلکس رینظ ماریبي ها رفلکس بازگشت

  .شود یم

ي اریهوشـ  دهنـده  نشـان  زین ماریب پلک بازگشت. باشد خودیی هوا راه داشتن نگه باز به قادر دیبا ماریب نیهمچن

  . شد نخواهد داده ماریب بهي کاوریر در دهان راه ازیی غذا چیهی هوشیب از پس

  :زخم محل* 

 فـوق  مـوارد  مشاهده صورت در وی بررس ترشحات ریسا وي زیخونر نظر از درن یا و ونیانسز محل در ماریب زخم

  .گردد یم ثبت پرونده در

  :درناژ شهیش* 

. باشـد  معلوم آن شده اضافهی ترشح زانیم تا شود یم ثبت وي ریگ اندازهي کاوریر به ورود امهنگ به آن ترشحات

  .دیاین بوجودی مانع ترشحات آزاد انیجر در تا شودی بررسی تاشدگ و کلمپ -شدن خارج نظر از بدني ها لوله

  :يادرار سوند* 

 وی بررسـ  ادرار سـه یک بـه  محکـم  اتصال و انسداد ،یشدگ خم نظر از آن محلي ادرار سوند از استفاده صورت در

  .گردد یم کنترلي زیخونر نظر از ادرار رنگ

  :ماریب سرم از مراقبت و مشاهده* 

 تـا  شـود ي خـوددار  پتـو  ریز در آن دادن قرار از و بوده دید معرض در دیبا شده، وصل آن به سرم که ماریب دست

 شـود یم میتنظـ  لـزوم  مورد زانیم به سرم انیجر -اشدب مشاهده قابل آن در سرم انیجر و اتصاالت همهی براحت

  .نمود خواهد صادر آنرا دستوراتی هوشیب پزشک عمل از پس معموالً که
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  :عمل از بعد دستوراتي اجرا و مطالعه* 

 قیـ تزر عضـو،  یـک  داشـتن  نگـه  بـاال  مانندی دستورات عمل از بعد بالفاصله است ممکنی هوشیب پزشک یا جراح

  .نمود اجرا را آن قاًیدق دیبا که باشند داشته ضدتهوعي دارو یا و کیوتیب یآنت

  :پزشک دستور طبق یا و ازین صورت در ضددرد قیتزر* 

 نـوع  ازی سـت یبا پرونـده  بـه  مراجعـه  بـا  و شود ثبت و کنترل آنی اتیح عالئم دیبا دارد، تیشکا درد از ماریب اگر

. اسـت ي ضـرور  زشـده یتجو ضددردي دارو نوع از عاطال نیهمچن -باشد مطلعی هوشیب نیح و قبل مخدري دارو

 تهـوع  -یتنفس ونیاسپراس مانندی عالئم بروز نظر از دیبا است گرفته قرار ضددردي دارو قیتزر تحت کهي ماریب

  .گردد اقدام او انتقال به نسبت کامل نانیاطم از پس و شود کنترل قاًیدق استفراغ و

  :هشد بانداژ اي یریگ گچي ها اندام کنترل* 

 ،يسـرد  عالئـم . شـود  یمـ ی بررسـ  آنهـا  حرکتیی توانا و کنترل تورم و حرارت نظر از نظر مورد اندام و انگشتان

 ریـ ز حالـت  نیا در معموالً. شود یم مشاهده ست،ینی کاف آنها خون انیجر کهیی اندامها در انوزیس ،یدگیپر رنگ

  .شود یم زانیآو Sling از یا و شود یم داده قراری بالش عضو

  یعیرطبیغ موارد ثبت و گزارش* 

 مـار یب پرونـده  در و گـزارش ی واقعـ  بطور باشد، نداشتهی خاص اقدام به ازین که هرچند ،یعیرطبیغ موارد هرگونه

  .شد خواهد ثبت

  :ژهیو موارد در ماریب از مراقبت** 

 او بـه  دیـ با باشـد،  شدهی جراح الیبراک بلوك مانندی موضعی حسیب تحت ماریب کهی صورت در: الیبراک بلوك -1

 انتقـال  ویی جابجـا  نیحـ  در اسـت  ممکن حسیب اندام -شد خواهد برطرف باالخرهی حسیب اثر که داد نانیاطم

  .باشد مذکور اندام مراقب زین او خود که داد آموزش دیبا ماریب به و شود صدمه دچار
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 تحـت  دیـ نبای تحتـان ي ها اندام. ندشو داده قرار) نیسوپا( صاف تیوضع در دیبا: دورالیاپ و نالیاسپی حسیب -2

 احتمـال  و خـون  لختـه  ازي ریجلـوگ  جهـت  عالئم،ي بهبود محض به. شود کنترل آنها حس برگشت باشند فشار

  .شود قیتشو اندامها دادن حرکت به ترومبوز وی آمبول بروز

 جـه ینت دری اضاف رکاتح. دارند خاطر نانیاطم و آرامش به ازین بوده، قراریب مارانیب نیا: یچشمي ها یجراح -3

 بـه ی جبرانـ  رقابـل یغ وي جـد  صدمات است ممکن که شود یم چشم داخل فشار شیافزا موجب استفراغ و تهوع

 پـس . گردد یم ماریب آرامش حفظ و حالت نیا شدن برطرف موجب ضدتهوع،ي دارو یک زیتجو. سازد وارد چشم

  .شود یم داده قرار بالش دو او سر ریز چشم داخل فشار کاهشي برا مار،یبي داریب از

 قـرار  نشسـته  مـه ین تیوضـع  در آمـدن  بهوش از بعد ده،یخواب پشت به صاف بطور ماریب: نهیس قفسهی جراح -4

 بـه  قیتشـو  مـار یب دیـ با. است مناسبی تنفسي ها ورزش انجام و قیعمي ها تنفس به ماریب قیتشو. شود یم داده

 کـردن  کـار  از دیـ با باشد داشته Chest tube ماریب اگر.شود هیتخلیی هوا راه و برونشها ترشحات تا شده سرفه

  .شود داده اطالع معالج پزشک به نصورتیا ریغ در شد مطمئن آن حیصح

  تب: ب   جمجمه داخل فشار شیافزا: الف:  از عبارتند عمل از بعد مشکالت: اعصاب و مغزی جراح -5

  :مشاهدات

  ياریهوش سطح رییتغ -

  ها مردمک شدن گشاد -

  فشارخون شیافزا -

  یینایب اختالالت -

  نبض تعداد کاهش -

  اندامها حرکت عدم -
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  تشنج -

 اقـدامات  مغـز  نسـوج  بـه  شـتر یب صـدمه  ازي ریجلـوگ  منظـور  به تا شود گزارش عاًیسر دیبا عالئم نیا از یک هر

  .ردیگ انجامي اضطرار

  :دیکاروتی جراح -6

 زانیـ م ،ياریهوشـ  سـطح  در رییـ تغ هرگونـه . گـردد  بـت ث اعصـاب  و مغـز  مـاران یب ماننـد  قاًیدق مشاهدات هیکل

  .شود گزارش عاًیسر دیبا اندامها حرکت کاهش و ها مردمکي العملها عکس

  :بخش به ماریب انتقال* 

یی توانـا  و باشـد  آگـاه  خـود  اطـراف  طیمحـ  به نسبت ار،یهوش کامالً که شودیم داده انتقال بخش بهی زمان ماریب

  ).انتقال نیح در پاها و ها دست از حفاظت مثال بطور( باشد کرده کسب ار خودی حفاظتي ها العمل عکس

 حاتیتوضـ  اقـدامات  ریسـا  و زشـده یتجوي داروهـا  -یجراح نوع مورد در ماریب لیتحو هنگام دري کاوریر پرستار

 از تـا  باشـند  داشته را دقت تینها مار،یبیی جابجا لحظه در پرسنل هیکل دیبا. دهد یم بخش پرستار بهي مختصر

  .ندینماي ریجلوگ شود ماریب درد وی ناراحت موجب کهی اضاف حرکات و نامناسب تیوضع گونه هر

 کمـک  برانکـارد ي پا قسمت در بر ماریب و دارد حضور برانکارد سر قسمت در همراه پرستار شهیهم انتقال، هنگام

  .دینما یم

  :  Recovery Roomي کاوریر اتاق

A- باشد داشته وجودی ستیبایم عمل اتاق ادامه در که است مارستانیبي رستارپ ازي ضرور واحد کي یکاوریر .

ي نگهـدار  مـاران یب از شـب  طول در مارستانهایب ازی کم عده در تنها است باز روز طول در معمول بطور واحد آن

  . شود یم



 
 

25

 در هسـتند  دنآمـ  بهـوش  حال در کهی جراح عمل از پس مارانیب از کردن مراقبت دقت باي کاوریر از هدف -1

 دوره طـول  در رایـ ز باشـد  یمـ ي ضرور کار نیا. کند بروزی آن بطور است ممکن کهی هوشیبي داروها اثرات مقابل

  .نکند عمل درستی حس مراکز و نباشد کامل ممکن مارانیب معمولی حفاظتي سمهایمکاني کاوریر

 کـاهش  رای جراحـ  عمـل  از پـس  ریـ م و مـرگ  و عوارضی توجه قابل بطور دسترس دری تخصصي مراقبتها -2

  .دهدیم

 بـا  رای همـاهنگ  نیشـتر یب دیبا ردیگیم قرار استفاده مورد کهیی نهایماش و قیدق آالت و زاتیتجه و کارکنان -3

  . باشند داشته هم

 امکـان  آن در رایـ ز کنـد یم فـراهم ی هوشـ یب از پـس ی درمـان  اقدامات وی بررسي براي ممتاز فرصتي کاوریر -4

  .باشدیم فراهمی شگاهیآزما امکانات و مجرب پرسنل از استفاده

B- خـتم  عمـل  اتاق به کهی اصلي راهروها ازی یک به و ردیگیم قرار عمل اتاق محوطه کینزد واسطهیبي کاوریر 

 کـه  آسانسـور  ریمسـ  و راهـرو  از و کنـد یم آسان را عمل اتاق بهی دسترس امر نیا. شودیم وصل میمستق شود یم

یی بـاال  سـطح  دري کـاور یری زگیپـاک  دهـد یم اجـازه  و شودیم اجتناب کنندیم آمد و رفت آن از مرتب نیمراجع

ی هوشـ یب نیمتخصص و جراحاني برا وقت دریی جو صرفه امکان ریتداب نیا کل در. شود حفظ عمل اتاق همچون

  . کندیم فراهمی هوشیب گروه و پرستار و

C- کـه ی وقتـ  درست تا ستندین آگاه خود افاطر طیمح از مارانیب چون ستین الزم مخالفي جنسهاي جداساز 

 استفاده است الزم کهی مارانیبي جداسازي برایی ها پرده از توانیم هرچند. شوندیم آماده تختشان به انتقالي برا

  .کرد

D- ی پرسـتاران  توسـط ي کـاور یر. باشـد یمی هوشـ یب متخصص عهده بهي کاوریر در مارانیب ازی پزشکی سرپرست

 دیـ بای هوشـ یب متخصـص  یـک  و سرپرستاری سرپرست نظر ریز واحد آن. شودیم اداره تجربهبا و ماهر و کارآزموده

  .شوند چرخانده مارستانیبي بخشها گرید در دینباي کاوریر کارآزموده کارکنان. باشد دسترس در همواره
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E- مـار یب نیچنـد  کهی وقت هرچند. باشدیمی کاف ضیمر سه هري برا پرستار یک مقررات طبق High Risk در 

  .باشدیم اجیاحتي شتریب پرستاران به دارد وجودي کاوریر

F - شدن مرخص زمان وي کاوریر در ماندن مدت:  

ي کـاور یر از دیـ بای زمـان  چـه  و بمانـد ي کاوریر در دیبا ماریب مدت چه که ردیگیم میتصمی هوشیب متخصص -1

 اثـرات  و برگـردد  شیرفلکسـها  و آورد بدسـت  کامـل ي اریهوشـ  تـا  ماندیمي کاوریر دري ماریب هر. شود مرخص

 .باشد داریپای اتیح عالئم و برگرددی حسیبي داروها

  .باشد Stableی اتیح عالئم و Oriente کامل بطور دیبا استي کاوریر از انتقال آماده ماریب کهی هنگام -2

 اطالعـات  تمـام  بـا  باشـد  کامـل  دیبا پرونده در ثبتي ها برگه. باشد کنترل تحت دیبا ترشحات درناژ وي زیخونر

ی هوشـ یب متخصـص  تـا  شـود  منتقلي کاوریر از دینبا ماریب. شود منتقل ماریب آنکه از قبل ماریب مورد دري ضرور

  .بدهد را صشیترخ اجازه

G - زاتیتجه و مواد  

ی خروجـ ي مـار یب هـر  محـل  در ژنیاکسـ  و ساکشني مرکزی کش لولهی خروج شامل شده نصب زاتیتجه از -1

 و مناسـب  بـرق ی خروجـ  و ECG توریمون یک وي ا وهیج فشارسنج و واریدي رو بر شده سوار ساکشن و ژنیاکس

 و سـرنگها  و ژنیاکسـ ي کاتترها و مصرف یکبار ساکشن منبع یک وی قیتزري محلولها دادن قراري برای گاه هیتک

. باشـد یمي ضـرور ي کـاور یري بـرا  تلفـن  خـط  دو حداقل و شونده هیتهو و مناسبي هوا وی کافیی روشنا. دلهاین

  .باشند داشتهي ضرور رساندني اري یبرا نگیجیپ ستمیس یک دیبا پرستاران

  :شاملي کاوریر در گرید لیوسا و زاتیتجه از - 2

a .و راتوریرسپ و شفافي ماسکها و ماسک با آمبوبگ: نامناسب هیتهو درمان و صیتشخي برای زاتیتجه و لیوسا 

Air way و نازال Air way چـادر  و التـور یونت و برونکوسـکوپ  و تراشه داخلي ها لوله و وپالرنگوسک وی دهان 
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 وی توراکوتـوم ی نیسـ  و ABG بـه ی دسترس امکانات و Humidification دستگاه وی هوشیب نیماش و ژنیاکس

  .یتراکوستوم ست

b .ي بـرا  لوگرافیاسـ  و وگرافیالکتروکـارد : خـون  گـردش  وی قلبـ  مشـکالت  درمـان  و صیتشخي برای زاتیتجه

ي داروهـا  و فشـارخون  آوردن نییپـا  و بـاال ي برایی داروها وي دیور دان کتي ستها وی انیشر فشاري ریگ هانداز

 دسـتگاه  یـک  و خـون  و عـات یمای نیگزیجاي برای کیپالستي کاتترها یا دلهاین وی مقتض عاتیما و کیوتونیکارد

  .الکتروشوك

C .يادرار ده بروني ریگ اندازهي برای ظرف مثلي ویکل عملکرد اداره و صیتشخي برای زاتیتجه.  

D .کننده گرمي پتو وي ساز خنک زین و دماي ریگ اندازه لیوسا.  

e .يویری قلبي ایاح کاملی ترال کی  

f .و نهـا یازیفنوت و توراتهـا یبارب وي مخـدر  ضـددرد ي داروهـا . شـود  اجیاحت است ممکن که متنوعي داروها هیکل 

 . دهایکواستروئیکورت و کهایوتیب یآنت و نهایستامیه یآنت و هاازوپرسور و کهایورتید و التورهایبرونکود

g .بـه  را آن بتـوان  و باشـد  آسان ماریب بهی دسترس امکان کهي بطور باشد ثابت و بوده مخصوص دیبا برانکاردها 

  .کرد خم نیپائ یا باال سمت

h .یعمومي مراقبتها  

ا  شـود یم بردهي کاوریر به و شودیم داده قرار برانکاردي رو بر ماریبی هوشیب وی جراح اتمام از پس -1  مراقبـت  ـب

 .یهوشیب پرستار ای یهوشیب متخصص توسط

 شـن یاست سـمت  بـه  مـار یب صـورت . شـود یم بسـته  مناسب بطور کمربند و شودیم آورده باال تخت کناري ها نرده

 اریرهوشـ یغ ماریب. باشد تهداش نظر تحت را او تالش نیکمتر با پرستار نکهیا تا ردیگیم قراری اصل در وي پرستار

  .یاستفراغ مواد ونیراسیاسپ رساندن حداقل به و اویی هوا راه از حفاظت جهت ردیگیم قرار پهلو به
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  :به کندیم توجه ماریب مراقبي کاوریر در - 2

a .ماریب نام  

b .یجراح نوع وي ماریب صیتشخ  

c .شود ثبت دیبا است شده استفاده مخدر یا و کننده شلي دارو اگر. شده گرفته بکار روش وی هوشیب کیتکن.  

d .شده نیگزیجا خون زین و عاتیما مقدار و انواع .  

e .شده ثبتی جراح انیپا در کهی اتیح عالئم  

f .یجراح عمل طول در مشکالت و عوارض هرگونه  

g .و ضددردي داروهاي ریبکارگ وی اتیح عالئم ثبت و تنفس مورد دری اطالعات extube ماریب.  

 مـار یبی نـ یب داخـل  بـه  انعطاف قابل و نرمی نیب وبیت یک با ژنیاکس شودیم واردي کاوریر به ماریب کهی وقت -3

 عالئـم  از کامـل  ثبت یک و شودیم مواظبت دقت به ماریب. شفاف صورت ماسک یک قیطر از یا و شودیم تیهدا

 بـه  شـود یم قیتشـو  و شـود یم ادهد رییتغ ساعت هر ماریب شنیپوز. ردیگیم صورت شده مصرفي داروها وی اتیح

 تـوان یمی راحتـ  به است نشده خارج ماریب تراشه لوله اگر. نیمعی زماني ها فاصله در قیعم تنفس و کردن سرفه

ی بررسـ  بـا  دیـ با ونیالسیونت یا و ژنیاکس به اجیاحت. کرد وصل کننده مرطوب دستگاه به T-piece یک با را آن

 شیافـزا  از و کنـد  مهـار  را شـن یلیپوونتیه توانـد یم ژنیاکسـ  افـزودن  چونکه شود مشخصی انیشر خوني گازها

paco2 دینماي ریجلوگي اتلکتاز و.  

 جهت شوند گرفته بکار اطیاحت با دیبا داروها نیا هرچند شودیم گرفته بکار معمول بطور ضددردي داروها - 4

. دارد قراری جراح و ها ندهکن هوشیب ریتأث تحت هنوز کهي ماریب در خون گردش و تنفس فیتضع از اجتناب

 و عیسر نیتسک است قادر شود داده IV کهیصورت در گریدي مخدرها از معادل دوز یا گرم یلیم 2- 3 نیمرف

  .کند فراهم رای مطلوب وی حتم
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یی نارسا وی تنفس انسداد شامل تواندیمی جراح عمل از پس دوره در بالفاصله جیرا وی عموم مشکالت - 5

 وي قراریب وی قلبیی نارسا وی قلبی تمیآر و عمل از پسي زیخونر حجم کاهش و خونفشار کاهش وی تنفس

  .باشد یمی قلب ستیا و تشنج وي گوریال و استفراغ و درد و العاده فوقی ختگیبرانگ

 عیسر دیبا که باشندیمي کاوریر در عیشا مشکالت نیشتریب درد و العاده فوقی ختگیبرانگ و فشارخون کاهش - 6

  .ندشو درمان

  .هستندی مستثني کاوریر از ریواگي هایماریب یا آلودهي جراحتها با مارانیب - 7

 دیبا است شده القا میراد شیبرا میبدخي تومورها درمان جهت کهی مارانیب خطرناك تشعشعات خصوص در - 8

 35 لقاشدها میراد گرم یلیم 10 هري ازا به مناسب فاصله. شودي نگهداري کاوریر در گرید مارانیب از جدا

  .باشدیم متر یسانت

  ژهیو مراقبت  واحد. ||

A .در کهیبطور باشدیم ژهیو مراقبت بخش شامل و است کرده دایپ گسترشي ادیزي مارستانهایب دري کاوریر 

 مراقبت واحد یک وی پزشک ژهیو مراقبت واحد یک وی جراح ژهیو مراقبت واحد یک شامل بزرگي مارستانهایب

  .شودیمی قلب ژهیو

  بخش در عمل از بعدي ها راقبتم

 وی سطح تنفس به ژهیبو پرستار. شوند تنفس فیتضع سبب است ممکن نیمعی هوشیبي داروها: تنفس - 1

 حرکات تقارن ه،یتهو عمق - تنفس تمیر و تعداد - ییهوا راه بودن باز. کند یم توجه سرفه شدن فیضع و آهسته

  .کند یمی بررس رای مخاطي غشا رنگ وی تنفسي صدا قفسه،

  .دهد نشان را درصد 100 تا 92 اشباع دیباي متر یاکس پالس
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 و حلقی عضالن تن ضعف جمله از عامل چند. استیی هوا راه انسداد پرستاري ها ینگران نیبزرگتر ازی کی

 گلوت تحت یا حنجره ادم وي نا یا الیبرونش درخت حلق، در ترشحات وجود ،یهوشیبي داروها اثر در حنجره

 در انیمددجو معموالً. استي ضروریی هوا راه بودن باز مداومی بررس. شوندیی هوا راه انسداد سبب دتوانن یم

  .شود زیتمیی هوا راه کهی زمان تا رندیگ یم قرار دهیخواب پهلو به تیوضع

 نشان را مددجوی عروقی قلب تیوضع فشارخون و قلب ضربان تمیر و تعداد قیدقی بررس: خون گردش - 2

 سهیمقا عمل ار قبل قلب نوار با و شود یم گرفته عمل از بعد معموالً) ECG(قلب تمیر ثبت نوار کی. دهد یم

 یا درن قیطر از(ی خارج است ممکن خون دادن دست از. استي زیخونر عیشا زودرس مشکل یک. شود یم

 و قلب ضربان تعداد شیافزا خون، فشار افت سبب است ممکني زیخونر نوع هر. باشدی داخل ای) یجراح برش

 جراح به عالئم بروز صورت در. شودي قرار یب و دهیپر رنگ و مرطوب و سرد پوست شکل،ی نخ پالس تنفس،

  .شود ثابت طیشرا تا شود یم شیپا یکبار قهیدق 15 هر مددجوی اتیح عالئم. شود داده اطالع

 بدني دما و سمیمتابول کاهش باعث و است سرد تینها یبي بهبود و عمل اتاق طیمح: حرارت درجه کنترل - 3

  .میبدخی پرترمیه و میبدخی پوترمیه میدار عارضه نوع دو دما اختالل نظر از. شود یم مددجو

 انوز،یس فشارخون،ی ثبات یب ،یبطن نارس انقباضات قلب، ضربان تنفس، تعداد شیافزا سبب میبدخی پوترمیه

  .شود یم عضالتی سفت و پوست شدن لکه لکه

. استی هوشیب اثر دری زندگ کننده دیتهد عارضه یک که است حاد صورت به دما شیافزا میبدخی پرترمیه

 محل جمله از عفونتی احتمال منبع نظر از را مددجو پرستار. باشد عفونت عالمت نیاول است ممکن دما شیافزا

  .باشدی م الزم ادرار و خلط خون، کشتی گاه و کند یمی ابیارزي ادرار و تنفس دستگاه ،یجراح زخم سرم،

 منبع تنها. استي دیوري ها ونیانفوز تیکفا حفظ پرستار، مهم تیمسئول کی: تیالکترول و عیما تعادل - 4

 دفع و افتیدر حیصح ثبت. استي دیوري کاتترها قیطر ازی جراح از بعد هیاول ساعات در عاتیما افتیدر

 ادرار، جمله از عاتیما دفع منابع همه ارپرست. کند یم کمک خون گردش وي ویکل عملکردی بررس به عاتیما

 و. کند یمي ریگ اندازه را ها زخم درناژ ،یگوارش ترشحات اند، شده گذاشتهی جراح قیطر از کهیی ها درن
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 قلبی احتقانیی نارسا وی قلب مشکل کهی مارانیب در عمل از قبل وزن با آن سهیمقا و...  روزانه نیتوز نیهمچن

  .باشد یمي ضرور دارند

 شوند زهیمتابولی هوشیبي داروهای وقت. است آلود خواب ماریب اغلبي کاوریر در: یعصبي عملکردها - 5

 و شخص به دیباي کاوریر از صیترخ از قبل. گردد یبرمي اریهوش سطح وی عضالن قدرت مددجو،ي ها رفلکس

ی بررس را ها اندام رکتح و زدن، چنگ زدن، اُق مردمک،ي ها رفلکس پرستار. باشد آگاه) مارستانیب( مکان

  .کند یم

ی بررسی سوختگ یا خراش ،يکبود ، راش نظر از را پوست طیشرا پرستار: زخم طیشرا و پوست انسجام - 6

 اثر در است ممکني کبود یا خراش و شود جادیا است ممکني آلرژ یا ویی دارو تیحساس اثر در راش. کند یم

. شوند جادیاي انعقاد اختالالت یا آن اتصاالت یا تخت به پاها و ها دست بستن کردن، محدود نامناسب، تیوضع

. باشد پوستي رو بر نامناسب طور بهی کیالکتري کوتر پد گرفتن قرار دهنده نشان است ممکن ها یسوختگ

  .کند گزارش دیبا پرستار که باشد هیقرن خراش دهنده نشان تواند یمی چشم درد ای یسوختگ هرگونه

 را ترشحات و حفاظت زخم هیناح از که شوند یم پوشانده پانسمان یک بای جراحي ها مزخ اغلب عمل از بعد

ي ا خونابه ترشحات. کند یم مشاهده را پانسماني رو ترشحات قوام بو، رنگ، مقدار پرستار. کندي آور جمع

 و کاملی رسبر و مشاهدهي برا را فرصت نیاول معموالًی جراح بخش پرستار. است عیشا عمل از بعد بالفاصله

 اي یزیخونر گونه چیه و اند شده کینزد هم به زخمي ها لبه نکهیا به توجه ابتدا در. دارد زخم تیوضع ثبت

  . است مهم ندارد، وجودی فعال ترشحات

 8 تا 6ي برا راي ادرار عملکرد بري اراد کنترلی جراح نوع حسب بر است ممکن مددجو: يادرار عملکرد - 7

 مثانهي پر احساس از است ممکنی نخاع یا دورال یاپی هوشیبي داروها. اوردین بدستی هوشیب از بعد ساعت

 مددجو اگر. کند یم لمس مثانه اتساع نظر از را عانهي باال درست شکمی تحتان قسمت پرستار. کنندي ریجلوگ

 وجود ساعت در تریل یلیم 50 تا 30 زانیم به ادرار مداوم انیجر بزرگسال فرد یک در دیبا داردي ادرار سند
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ی عیطب طور بهي ادرار دستگاه ازیی ها بخشی جراح در.کند یم مشاهده را ادراري بو و رنگ پرستار. باشد داشته

  .شود یم دهیدی خون ادرار ساعت 24 تا 12 حداقلي برا عمل نوع حسب بر

. شوند تهوع سبب است ممکن و کنند یم آهسته را گوارش دستگاه حرکتی هوشیبي داروها: گوارش عملکرد - 8

 کهیی مددجو در.کند یم مشاهده) شود جادیا گاز تجمع اثر در است ممکن که(اتساع نظر از را شکم پرستار

  ).يزیخونر ررسید عالمت(دهد یم رخی شکم اتساعی داخلي زیخونر بروز صورت در است داشته شکمی جراح

 وجود یا ونیراسیآسپ احتمال نظر از راي و کند یم افتیدر را عاتیما بار نیاولي برا مددجو کهی هنگام پرستار

 نیهمچن. شود یم انجام ساعت 8 تا 4 هري دود حرکات برگشت نظر ازی بررس. کند یم شیپا استفراغ و تهوع

ی جراح عمل از پس ها رودهی عیطب عملکرد دهنده نشان و مهم عالمت یک که پرسد یم سؤال گاز دفع مورد در

  .استی شکم

 برش حاد درد. گردد یبازم درد حس ندیآ یم هوش بهی عمومی هوشیب از بعد انیمددجو کهی نزما: یراحت - 9

. باشدی اتیح عالئم در موقت راتییتغ عامل است ممکن و شده قرار یب انیمددجو که شود یم سببی جراح

 پرستار. ندهست پرستاري ضروري عملکردها جمله از درد نیتسکي ها درمانی ابیارز و مددجوی ناراحتی بررس

 آنها درماني برایی ردارویغ ریتداب از و شود یم درد سببی مراقبت اقدامات از کیکدام که کندی بررس دیبا

 برش کردن حرکت یبي برا بالش یک از استفاده و تخت سر آوردن تر نیپائ توان یم مثال عنوان به. کند استفاده

 ریتداب ریسا از تواند یم پرستار. کرد ذکر را است داشتهی شکمی جراح کهیی مددجو دنیچرخ نیح دری جراح

 به تواند یم درد. کند استفادهی ذهني رسازیتصو یا فکر، انحراف پشت، ماساژ دادن، تیوضع جمله از درد نیتسک

 ساعت 48 تا 24 در و مجاز حد در را ها مسکن دیبا پرستار. دهد کاهش راي بهبود سرعتی توجه قابل زانیم

  .کند مطلع را پزشک دیبا ندادند کاهش رای ناراحت ضددردي داروها اگر. کند استفادهی حجرا از بعد اول
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  :  منابع

 ي پر و پوتري پرستار فنون و اصول - 

 ی بخرائ محترم –ي بهبود و عمل اتاق در کار روش - 

   انتظار صمد وی لطف مژگان ترجمه – عمل اطاق پرستار جامعي راهنما - 

   

 


