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مقررات آزمايشگاه
 .1برنامه کالسها و گروه بندی ها در تابلوی اعالنات نصب می شود توجه به ساعت دقیق برگزاری کالسها و حضور در گروه
مربوطه ضروری است.
 .2دانشجو باید به موقع در کالس حضور داشته باشد و از ورود به کالس بعد از حضور اساتید جلوگیری خواهد شد.
 .3دانشجو باید در تمام جلسات مربوط به هر درس حضور داشته باشد .ساعت غیبت مجاز در کالس های عملی و آزمایشگاهی
نباید از  2/17تجاوز کند در صورت وجود گواهی دال بر غیبت موجه درس حذف و در غیر اینصورت نمره صفر منظور خواهد
شد.
 .4آزمایشگاه مهارت های بالینی تجسمی از محیط بیمارستان است .لذا رعایت قوانین حرفه ای الزامی است.
 .5استفاده از یونیفرم تعیین شده و اتیکت مخصوص جهت حضور در کالس ها ضروری است.
 .6در صورت نداشتن یونیفرم تعیین شده ،از ورود دانشجو به آزمایشگاه جلوگیری خواهد شد.
 .7داشتن زیور آالت  ،ناخن بلند و الک در آزمایشگاه ممنوع می باشد.
 .8رعایت ادب  ،صبر و دقت در کالس عملی ضروری است.
 .9در استفاده صحیح از مانکن ها و موالژها و وسایل آزمایشگاه حداکثر دقت را داشته باشید .تحویل وسایل به مسئول
آزمایشگاه جزء وظایف دانشجویان می باشد.
 .10به هیچ وجه از تلفن همراه در کالس های عملی استفاده نفرمایید در صورت استفاده مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
 .11هرگونه فیلمبرداری در کالس های عملی ممنوع است ،می توانید مطالب مهم را یادداشت کنید.
 .12در کالس های عملی مبحث درس توسط استاد مربوطه بر روی مانکن یا موالژ نمایش داده می شود .دانشجو موظف است
با دقت به مراحل و چگونگی انجام تکنیک توجه کند ساعاتی نیز برای تمرین تکنیک ها در نظر گرفته شده که دانشجو با
هماهنگی با مسئول آزمایشگاه ،مهارتهای آموخته شده را تمرین کند.

مقررات مربوط به آزمون هاي عملي پايان ترم
*آزمون های عملی مرکز به شکل انفرادی و به صورت نشان دادن مراحل هر تکنیک با توجه به اهداف  ،وسایل مورد نیاز ،
روش و اجرا و توجهات خاص آن انجام می شود.
*الزم است دانشجو نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده برای آزمون در محل آزمون ،حضور یابد.
*در مورد درس اصول و مهارت های پرستاری و مامایی ،هر یک از دوس نظری و عملی نمره مستقل دارند برای دروس
نظری -عملی معدل دو قسمت با توجه به ضرایب آن مشخص می شود .اگر معدل دو قسمت به  10نرسد یا یکی از آنها از 8
کمتر باشد هرچند معدل به  10رسیده باشد هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شوند.
*توجه کنید قبل از آزمون عملی ،تمرین کافی برای هر تکنیک داشته باشید.
*آزمون دانشجویان به صورت زمان بندی و به صورت ایستگاهی برگزار می گردد .
*دانشجویان قبل از انجام آزمون قرنطینه می باشند.
3

عنوان مبحث جلسه اول :آشنایی با محیط و وسایل و تجهیزات اتاق عمل
الف_ آشنايي با محيط اتاق عمل
هدف كلي :آشنایی با محیط یک اتاق عمل استاندارد
اهداف اختصاصي:
آشنایی با وضعیت طراحی ومکان های اتاق عمل
آشنایی با شرایط فیزیکی ،آرایش و چیدمان وسایل در اتاق عمل
آشنایی با اصول حرکت در سه منطقه غیر استریل،نیمه استریل و استریل
روش كار:
دانشجو پس از پوشیدن لباس مناسب اتاق عمل وارد محیط پراتیک اتاق عمل شده و با مناطق اتاق عمل و نحوه تشخیص آن
ها آشنا می شود و رفتارهای روتینی را که الزم است در هر منطقه رعایت گردد بصورت عملی می آموزد؛ سپس با نوع طراحی
ساختمان اتاق عمل و نحوه قرارگیری ملزومات در اتاق آشنا می شود.
حوزه بندی بخش جراحی:
به طور کلی فضاهای بخش جراحی در سه حوزه جانمایی می شوند.الف) حوزه غیر محدود:
این حوزه اولین منطقه ای است که در محدوده ورودی بخش قرار می گیرد .حضور افراد در این حوزه با لباس و کفش بیرون بخش
بالمانع است و سطح کنترل عفونت در آن پایین تر از دو حوزه دیگر می باشد .به این دلیل که فضاهای مربوط به این حوزه به طور
مستقیم و غیر مستقیم در کمترین تعامل و تماس با بیمار و فرآیندهای درمانی بخش قرار دارد .از جمله ریز فضاهای این حوزه می
توان به قسمتی از پیش ورودی بخش ،فضاهای انتظار همراهان ،فضای پارک تجهیزات متحرک) نقل و انتقال( ،ورودی رختکن
ها ،اتاق نظافت ،اتاق برق ،اتاق هوارسان و  ...اشاره کرد .مرزبند بین این حوزه و حوزه نیمه کنترل شده باید به صورت فیزیکی
باشد .این مانع با نرده ،سکو یا روش های دیگر فیزیکی تشکیل می شود تا از عبور برانکار ،ویلچر ،ترالی و  ...جلوگیری بعمل
آورد.
ب) حوزه نیمه محدود:
حوزه نیمه کنترل شده به عنوان حوزه بینابینی عمل می کند ،به گونه ای که پس از عبور از حوزه کنترل نشده ،بیماران و پرسنل وارد
حوزه نیمه کنترل شده بخش می شوند .در این حوزه پرسنل باید با لباس و کفش بخش حضور یابند و موهای سر و صورت خود
را با کاله و ماسک بپوشانند .فضاهای پشتیبانی این حوزه شامل اتاق های استراحت ،اتاق های اداری ،رختکن ها انواع انبارها،
انواع اتاق های کثیف و  ...می باشد .روش جداسازی در مرز بین حوزه نیمه کنترل شده با کنترل شده پیش بینی در می باشد .این
امر جهت تامین فشار نسبی تهویه مطبوع بین دو حوزه الزامی است.
ج) حوزه محدود:
این حوزه منطقه اصلی و عملیاتی بخش جراحی را تشکیل می دهد و بعنوان قلب بخش جراحی شناخته می شود .تمامی خدمات
قابل ارائه در حوزه های کنترل نشده و نیمه کنترل شده به منظور پشتیبانی از این حوزه می باشد .در این حوزه مجموعه اتاق های
عمل و فضاهای درمانی و پشیبانی هم جوار آن مانند اسکراب ،اتاق بیهوشی ،استریل فرعی و انبار تجهیزات پزشکی تخصصی
وجود دارند.
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همچنین فضاهایی نظیر ایستگاه کنترل و برنامه ریزی اتاق های عمل ،انبار تجهیزات پزشکی عمومی ،انبار استریل ،فضای پارک
تجهیزات پزشکی و  ...نیز در این حوزه تمهید می گردد .با توجه به شرایط خاص کنترل عفونت این حوزه و به منظور کاهش
ترافیک ،جلوگیری از تداخل عملکردی ،افزایش آرامش و تمرکز افراد ،باال بردن ایمنی و  ...تنها نقل و انتقال وسایل و رفت و آمد
بیماران و پرسنلی که در ارتباط مستقیم با اتاق های عمل یا فضاهای دیگر این حوزه هستند ،مجاز است .در واقع باالترین سطح
کنترل عفونت بخش در این حوزه باید اعمال گردد.
به طور کلی فضای اتاق عمل از نظر کنترل عفونت به دو بخش ناحیه تمیز و ناحیه استریل تقسیم می شود.ناحیه استریل
این ناحیه مربعی شکل در مرکز اتاق های عمل قرار گرفته و دارای باالترین سطح کنترل عفونت در اتاق عمل می باشد.
تیم اصلی جراحی شامل جراح ،کمک جراح ،پرستار اسکراب و  ...که به طور مستقیم در عمل جراحی نقش دارند پس از اسکرابو گانینگ در این ناحیه حاضر می شوند.
تا حد امکان از ورود سایر افراد همچون پرستار سیرکولر ،تکنسین بیهوشی ،متخصص بیهوشی و  ...که به طور مستقیم در فرآیندجراحی نقش ندارد به این محدوده باید جلوگیری شود.
در این ناحیه هوای بسیار تمیز توسط دمنده های سقفی روی تخت عمل دمیده شده و از طریق خروجی هایی درچهار طرفاتاق عمل خارج می شود .جریان پیوسته ی هوای تازه و بسیار تمیز ،محدوده مورد نظر را از وجود هرگونه میکرو ارگانیسمی پاک
می کند و سطح خطرپذیری این محدوده را به حداقل ممکن کاهش می دهد .در واقع با مدیریت عملکردی و رفت و آمدی کارکنان
در این ناحیه و تامین امکانات مذکور ،می توان عفونت را در باالترین سطح کنترل و سبب افزایش ایمنی در جراحی شد.
از جمله تجهیزات پایه و مشترک درتمامی اتاق های عمل در این ناحیه میتوان به دستگاه بیهوشی ،دستگاه الکتروکوترجراحی ،دستگاه ساکشن مووردار ،پمپ سرنگ ،پمپ سرم ،گرم کن خون ،گرم کن بیمار ،ترولی منحنی ،ترولی ست
استریل جراحی ،میز مایو ،تابوره جراح ،لگن استیل دو خانه ،سطل زباله عفونی چرخدار ،پله کنار تخت و  ...اشاره کرد.
توصیه اکید می شود که رنگ مصالح نازک کاری کف در این قسمت از اطراف متفاوت باشد .در واقع این اختالف رنگمانند هشداری از ورود افراد و تجهیزات غیر مجاز به این محدوده جلوگیری خواهد کرد .البته به دلیل مباحث کنترل عفونت ،هیچ
اختالف سطحی بین دو ناحیه نباید باشد.
ناحیه تمیز
فضایی از اتاق عمل که خارج از ناحیه استریل قرار می گیرد و در اطراف آن است به عنوان ناحیه تمیز شناخته می شود.
محل حضور گروهی از تیم جراحی که به صورت مستقیم در فرایند جراحی فعالیت نمی کنند و در واقع پشتیبان گروه اصلیهستند در این ناحیه می باشد .پرستارسیرکولر ،تکنسین بیهوشی ،متخصص بیهوشی و  ...جزء این گروه به حساب می آیند.
رفت و آمدها و همچنین نقل و انتقال وسایل داخل اتاق دراین ناحیه صورت گیرد.پارک تجهیزات و وسایل درکنار دیوارهای اتاق عمل و در این ناحیه می باشد.از جمله تجهیزات پایه و مشترک در تمامی اتاق های عمل می توان به ترالی بیهوشی ،ترالی طبقاتی اقالم مصرفی ،ترالی رختعفونی ،پایه سرم چرخ دار ،ترولی زباله عفونی و  ...اشاره نمود.
اتاق اسکراب
پیش از ورود به اتاق عمل ،کلیه ی کارکنانی که در منطقه استریل اتاق عمل فعالیت می کنند باید عملیات اسکراب را انجام دهند.
عملیات اسکراب باید خارج از اتاق عمل و در فضایی به نام اتاق اسکراب در مجاورت اتاق عمل صورت گیرد .پس از انجام
اسکراب در این اتاق ،افراد در حالی که دستان خود را از آرنج به سمت باال نگه داشته اند ،بدون تماس با هیچ سطحی وارد اتاق
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عمل می شوند ،سپس در فضای اتاق عمل و در منطقه تمیز ،اعضای گروه جراحی با کمک پرستار سیرکولر عملیات گانینگ که
شامل پوشیدن اقالم استریل است را انجام می دهند و جهت آغاز عملیات جراحی آماده می شوند.
الزم به ذکر است افرادی همچون متخصص بیهوشی ،تکنسین بیهوشی و پرستار گردشی که به طور مستقیم در فرایند اصلی جراحی
فعالیت نمی کنند و وارد منطقه استریل نمی شوند نیازی به انجام عملیات اسکراب و گانینگ ندارند.
توصیه می شود که عملیات گانینگ داخل اتاق عمل صورت گیرد .البته در زمان باز کردن گان از داخل بسته ممکن
است پرزهای آن در فضای اتاق عمل پخش شود ،بنابراین گاهی الزم است از گان های یکبار مصرف یا گان های بدون پرز استفاده
گردد.
طراحی فضای اسکراب به صورت باز در راهروی حوزه کنترل شده یا به صورت نیمه باز در یک فرو رفتگی ممنوع است.
به ازای هر اتاق عمل کوچک ) حداقل 1 3متر مربع ( پیش بینی حداقل  1شیر اسکراب و به ازای هر اتاق عمل بزرگ) حداقل 2 5
متر مربع (پیش بینی حداقل  3شیر اسکراب الزامی است.
هر شیر باید دارای خروجی فاضالب مجزا باشد .برای پرهیز از تماس دست های کارکنان با هر وسیله ی غیر استریلی ،شیرهای
آب سرد و گرم باید دارای فرمان الکترونیکی یا پدال پایی یا شیرهای اهرمی بلند باشد .همچنین الزم است خروجی شیرهای آب
به گونه ای باشد که از تراوش و پاشیدن آب به اطراف جلوگیری کند.
برای هر شیر حداقل یک ظرف صابون مایع و یک ظرف مایع ضد عفونی دست ترجیحاً با فرمان الکترونیک پیش بینی شود.
نحوه ساخت و جنس سینک اسکراب باید به گونه ای باشد که از تجمع آلودگی در آن جلوگیری بعمل آید .در این راستا سینک
نباید لبه تیز ،لبه داخلی و گوشه های تند و حاده داشته باشد و به راحتی امکان شستشو و نظافت آن میسر گردد.
بر اساس بندهای قبلی به ازای هر اتاق عمل بزرگ) حداقل 2 5متر مربع (باید یک اتاق اسکراب مستقل پیش بینی شود .به دلیل
تعداد بیشتر افراد نیازمند اسکراب ،از به اشتراک گذاری اتاق اسکراب بین دو اتاق عمل در مجاورت یکدیگر که حداقل یکی از
آنها از نوع بزرگ است خودداری شود.
در اتاق های عمل کوچک امکان به اشتراک گذاری اتاق اسکراب بین دو اتاق عمل کوچک در مجاور هم میسر است.
تعبیه ی یک ترالی زباله ی عفونی و یک ترالی رخت عفونی جهت البسه و گان مستعمل در اتاق اسکراب الزم است تا در زمان
خروج افراد از اتاق عمل استفاده گردد.
الزامات نازک کاری کف ،دیوار و سقف
مصالح اتاق عمل باید مقاوم در برابر مواد شیمیایی) اسید و باز( ،غیر لغزنده ،مقاوم در برابر اشعه ایکس ،مقاوم در برابر رطوبت و
مواد شوینده ،مقاوم در برابر آب ،قابل ارتجاع ،عایق حرارتی ،عایق صوتی ،جاذب صدا ،ضد الکتریسیته ساکن و تخلیه کننده بار
الکتریکی ،مسطح و دارای حداقل درز داخل و بین قطعات کف ،مقاوم در برابر خش و سایش ،آنتی باکتریال ،مقاوم در برابر آتش،
با دوام و با استحکام فیزیکی و ...باشد.
در طراحی تمامی فضاهای بیمارستانی به منظور جلوگیری از تجمع و افزایش میکروب های بیمارستانی باید تالش شود تا در
انتخاب مصالح از هر گونه کف پوش بافت دار) دارای برآمدگی یا فرو رفتگی در سطح (استفاده نشود و اجرای کف پوش ها به
گونه ای باشد که حداقل درز و شکاف بین قطعات ایجاد شود.
در اتاق های عمل جراحی تمامی تقاطع های افقی و عمودی جداره ها از جمله تقاطع دیوارها ،تقاطع دیوار و سقف ،تقاطع دیوار
و کف باید به صورت منحنی با شعاع حداقل  1سانتی متر در اولویت اول یا با استفاده از زوایای باز در گوشه ها طراحی شوند.
در صورتی که از کف پوش های پالستیکی و الستیکی در کف اتاق های عمل استفاده گردد ،با تعبیه ماهیچه ی مخصوصی در حد
فاصل کف و دیوار ،میتوان از ایجاد کنج های قائم جلوگیری نمود و این تقاطع ها به صورت منحنی در آیند .در اتاق های عمل از
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گازهای طبی مانند گازهای بیهوشی ،اکسیژن و  ...به طور قابل توجهی استفاده میگردد .در این راستا باید از مصالح تخلیه کننده بار
الکتریکی در کف استفاده شود چرا که در صورت تجمع این گازها در فضا) به دلیل عدم تخلیه مناسب هوا (و ایجاد جرقه بر اثر
تجمع بار الکتریکی ،برای جان افراد مخاطره آمیز بوده و ممکن است منجر به انفجار یا اشتعال شود.
جهت حفظ تمرکز گروههای درمان ،کنترل بیشتر عفونت ،جلوگیری از بر هم خوردن تعادل هوایی اتاق عمل و  ...درها تا حد
امکان در زمان عمل باید بسته باشد .در این راستا باید امکان قفل نمودن در اصلی اتاق عمل وجود داشته باشد تا در زمانهای خاص
از رفت و آمد افراد از طریق در اصلی جلوگیری بعمل آید و افراد از اتاق اسکراب برای رفت و آمد احتمالی استفاده کنند.
در فضاهای جمعی و پر تردد که جمعیت آنها بیش از 2 5نفر می باشد ،باید درها جهت تخلیه اضطراری رو به بیرون باز شود.
توصیه میشود که کلیه ی درها بدون آستانه باشند .این موضوع در خصوص فضاهای مورد استفاده ی بیماران روی ویلچیر یا
برانکارد یا فضاهایی که در آنها نقل و انتقال انواع تجهیزات سیار وجود دارد صادق است__.
رنگ
در سطوح اتاق عمل به خصوص دیوارها به دالیل زیر استفاده از رنگ سبز ،آبی ،سبز – آبی یا خاکستری در طیف های روش
الزامی است .توصیه میشود رنگ دیوار و کف در سه حوزه بخش اعمال جراحی شامل حوزه کنترل نشده ،حوزه نیمه کنترل شده
و حوزه کنترل شده با یکدیگر متفاوت باشد.
دما و رطوبت اتاق عمل :مناسب ترین میزان رطوبت % 50-55
مناسب ترین دما یک درجه سردتر از محیط خـــــارج از اتـــــاق عــمــــل اســــت( 24 -18درجــــه سانتیگراد)
تهویه اتاق عمل
در اتـاق عـمـل سـیـسـتـم تهویه فشار مثبت برقرار می شود .حداقل  15بار تعویض هوا در ساعت انجام شده و حداقل 3
بارآن باید هوای تازه باشد .ورود کـل جـریـان هـوا از سـمـت سـقف و خروج آن نزدیک به کف زمین است .تـمـام هـوا
بـایـد فـیـلـتـر شـده گردش مجدد داشته و تازه باشد .بــه مـنـظــور پـیـشـگـیــری از عـفــونــت زخـم جــــراحــــی
از اشــعـــه مـــاورای بـنـفـــش اسـتـفـــاده نمیشود .بجز در مواقع عبور وسایل ،پرسنل ،و بیمار ،درب های اتاق عمل
بسته است.
ب_ آشنايي با وسايل و تجهيزات اتاق عمل
هدف كلي :آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل
اهداف اختصاصي:
طبقه بندی وسایل اتاق عمل
شناسایی اجزا و جنس وسایل
طریقه استفاده و نگهداری از وسایل
شناسایی انواع پک های استریل و ست های جراحی
آشنایی با انواع کتترها و درن های موجود در اتاق عمل
آشنایی با انواع تجهیزات جانبی اتاق عمل
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تجهیزات و وسایل مورد نیاز :انواع ست ها و وسایل جراحی ،انواع پک های جراحی ،انواع کتترها و درن های موجود ،تجهیزات
جانبی ( انواع ترالی ها ،واحد الکتروسرجری ،دستگاه ساکشن ،دستگاه بیهوشی ،چراغ سیالیتیک و)...
روش كار:
با دراختیار دادن وسایل و تجهیزات اتاق عمل به دانشجو ،آشناسازی وی با اجزا و جنس وسایل صورت میگیرد.
همچنین دانشجویان با انواع کتترها و درن های موجود در اتاق عمل از نزدیک آشنا شده و نحوه بکارگیری هریک را می آموزند.
اصول کار با وسایل الکتریکی مانند کوتر را یاد گرفته و با اجزای آنها نیز آشنا می شوند.
در ادامه به توضیح برخی تجهیزات مورد استفاده در اتاق عمل شامل نکاتوسکوپ  ،چراغ سیالتیک ،دفیبریالتور،ترالی و ...
خواهیم پرداخت.
نگاتوسکوپ وسیله ای است که برای مشاهده فیلم های رادیوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد  .این وسیله می تواند در داخل
دیوار اتاق عمل تعبیه شود و هم می تواند به صورت جداگانه قرار گیرد .نگاتوسکوپ ها در ابعاد و اندازه های گوناگونی
موجود هستند .
مناسب ترین چراغ برای اتاق عمل چراغ سیالتیک است ،چراغی که برای نوری که روی محل جراحی ایجاد می کند بسیار
حائز اهمیت است و دارای انواع مختلف مثل چراغ های تک قمره ،دو قمره  ،سه قمره که می توانند قسمت های مختلف را
روشن کنند .در چراغ های سیالتیک نور و طول موج چراغ ها با چراغ های معمولی متفاوت است.ویژگی مهم این چراغ ها
داشتن نور سرد است تا در هنگام جراحی دمای اتاق باال نرود .این چراغ ها به آسانی جابجا می شوند؛ گردش کامل بازو (360
درجه)  ،قابل شستشو و غیرقابل اشتعال است و دیگر اینکه هیچ سایه ای روی محل جراحی نداشته باشد .برای از بین بردن
سایه در بعضی چراغ های چند قمره (شدت روشنایی هر قمر از لوکس  90000الی  )160000زاویه تابش المپ را به گونه ای
تنظیم می کنند که در ایجاد سایه ممانعت کند و در چراغ های تک قمره از سیستم آینه ای برای این منظور استفاده میشود.
قابلیت حرکت به سمت باال و پایین برای قرار گرفتن در محل مناسب از دیگر ویژگی های این چراغ ها است .چراغهای
سیالتیک در دو مدلثابت و پرتابل وجود دارد و چراغ سیالتیک را می توان مجهز به سیستم دوربین و مانیتورینگ کرد.
میز مایو میزی است که جهت قرار دادن وسایل اولیه جـراحی در پایین پای بیمار مورد استفاده قرار میگیرد .مایو نام شرکت
سازنده آن است.
پایه سرم برای نصب سرم مورد استفاده قرار می گیرد که برای سهولت در حرکت چرخدار است .
ترالی برای انتقال لوازم و همچنین به عنوان میز کار مورد استفاده قرار می گیرد.
جا لگنی استیل :این جالگنی باید ضد زنگ چرخدارباشد و الستیک چرخدار آن ضد جرقه باشد.
کپسول اکسیژن بـرای اکسیـژن رساندن به بیمارانی که دچار کمبود اکسیژن هستند و الزم است اکسیژن از راه استنشاقی به آن
ها داده شود مورد استفاده قرار می گیرد .این کپسول ها دارای هوای فشرده است که داخل آن در حدود  100تا 150اتمسفر
است .
دستگاه استریلیزاسیون اتوکالو  :اتوکالو دستگاهی است که برای استریلیزه کردن لوازم و تجهیزات پزشکی خصوصا
تـجـهـیــزات اتــاق عـمـل مـورد استفـاده قـرار مـی گیـرد .در اتـوکـالو از بخـار آب بـرای استریلیزاسیون استفاده می
شود .برتری اتوکالو نسبت به سایر دستگاه های حرارتی استفاده از بخار آب است که امکان استریلیزاسیون لوازمی که قسمت
های پالستیکی دارند را نیز می دهد .استفاده از این دستگاه قابل کنترل ،بدون باقیمانده ،سریع و قابل اطمینان است .عالوه بر
اینکه امکان ثبت دقیق زمان استریلیزاسیون توسط خود دستگاه به صورت پرینت و مکتوب وجود دارد .از آنجا که در مقایسه
با سایر روش ها اتوکالو به ابـزارآالت آسـیـب کـمـتری می رساند ،به عنوان بهترین روش استریل در نظر گرفته میشود.
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مانیتور عالیم حیاتی امکان مشاهده پیوسته ECGو ذخیره آن ثبت ضربان قلبی امکان مانیتور مرکزی
تعریف آالرم های معمول بر روی دستگاه نقص فنی مشکالت بالینی پالس اکسیمتری تنفس و در موارد ضروری کاپنو
گراف امکان اتصال به شبکه امکان اندازه گیری فشار خون تهاجمی و غیر تهاجمی اندازه گیری دما
کاربرد :جمع آوری اطالعات مربوط به بیمار نمایش و ذخیره آن ها هشدار به تیم درمانی در مواقع ضروری
برون ده قلبی ،نرخ ضربان ،نرخ تنفس ،دما ،میزان گازهای تنفسی و گازهای خونی ECG, IBP, NIBP, SPO2
انواع پنس ها و لوازم جراحی
بابکوک  :برای گرفتن احشای لوله ای شکل استفاده می شوند.
پنس آلیس  :برای گرفتن احشای نرم مانند چربی و زیر جلدی استفاده می شود .
پنس کوخر  :برای گرفتن احشای سفت مورد استفاده قرار می گیرد .
پنس های با دندانه :برای گرفتن پوست مورد استفاده قرار می گیرد.
پنس کورد یا شستشو  :برای پرپ کردن بیمار مورد استفاده قرار می گیرد.
تناکولوم  :در جراحی زنان برای گرفتن جسم رحم مورد استفاده قرار می گیرد.
پنس هموستات  :پنس رگ گیر است .برای گرفتن ورید ها و شریان ها استفاده می شود.
کلمپ آلیس  :برای کلمپ کردن روده بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
پــرفــوراتــور دسـتــی  :بـرای سـوراخ کـردن جمجمه مورد استفاده قرار می گیرد.
بنت  :برای با ال آوردن استخوان شکسته مورد استفاده قرار می گیرد.
دسته بیستوری  :از شماره  2تا  7وجود دارد.
تیغه های جراحی  :از شماره  10تا  22وجود دارد.
استخوان گیر  :برای پالگ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و در عمل های جراحی ارتوپدی کاربرد وسیعی دارد.
پـنـس دیـباکی  :مورد استفاده در عمل های عروق برای کلمپ کردن عروق بزرگ کاربرد بیشتری دارد.
کـلـمپ دنیس  :برای کلمپ کردن روده ها مورد استفاده قرار می گیرد.
سر ساکشن فریزر :در جراحی های اعصاب ،گوش  -حلق و بینی مورد استفاده قرار می گیرد.
اکارتور گلپی  :مورد استفاده در عمل های کمر
اره ژیـگــی  :بــرای بــریــدن اسـتـخـوان مـورد اسـتـفــاده قــرار مــی گـیــرد بــه خـصـوص بـریـدن استخوان جمجمه
اکارتور کلی  :در عمل های جراحی شکم مورد استفاده قرار می گیرد.
پـنــس کــریـســون :بــرای بــریــدن صـفـحـات استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.
لیسن  :برای بریدن استخوان های پهن مورد استفاده قرار می گیرد .
رونژور  :در عمل های ارتوپدی برای بریدن اسـتـخـــوان هــای مـتــراکــم مــورد اسـتـفــاده قــرار میگیرد.
لومن  :برای ثابت نگه داشتن پالک در حین پالک گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.
کـلـمــپ مــایـو رابسـون  :مـورد استفـاده در آناستوموز روده
قیچی پاتس  :مخصوص جراحی های عروق
سر ساکشن دوشی  :مورد استفاده در عمل های جراحی شکم به خصوص روده ها
اکارتور دیور یا پاشنه کش  :مورد استفاده در جراحی های شکم به خصوص در افراد چاق
اکارتور ریشه  :مورد استفاده در دیسک بین مهره ها  -المینکتومی
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استوتوم  :برای بریدن سر استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.
استیله  :مورد استفاده در جراحی های فیستول آنورکتال
اکارتور واژینال :در عمل های هسترواژینال  -سر کالژ مورد استفاده قرار می گیرد.
بوژی  :در کورتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.
هسترومتر  :برای اندازه گیری فوندوس رحم به کار می رود .
کورت  :برای تراشیدن بافت استخوانی در ارتوپدی یا رحم در حین عمل کورتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.
تیغه ها و دسته بیستوری ها  :تیغه های بیستوری ) (Bladsدر شکل های مختلف جهت مصارف گوناگون مورد استفاده قرار
می گیرند .جنس آن ممکن است از استیل کربن باشد  .تیغهها در شماره های مختلف وجود دارند .انتخاب اندازه و نوع این
چاقوها بستگی به درخواست جراح و سهولت استفاده از آن در محل عمل دارد .
اسکالپل :معموال از برنج  ،بر حسب اندازه تیغه ها ساخته شده اند و دارای اندازه و اشکال کمی متفاوت هستند  .از نمره  1تا
 7بر روی آن ها حک شده که دستهی نمره  3مناسب ترین دسته برای اکثر اعمال جراحی است  .دسته بیستوری شماره  7به
صورت نازک و بلند ساخته شده و برای استفاده در جراحیهای عمیق مثل شکاف بر روی مجرای صفراوی مناسب است ( این
مجرا جهت عبور کاتتر از داخل آن و شستشو و تزریق ماده حاجب برای عکسبرداری و نیز تشخیص وجود گرفتگی یا سنگ
شکاف داده می شود ) .همچنین در جراحی عروق برای ایجاد برش روی رگ ها از چاقوهای ظریف استفاده می شود.
انواع درن ها و کاتترها
درن ها وسیله تخلیه هستند که مانند گاز یا لوله پالستیکی ،راهی برای خروج ترشحات یک زخم یا حفره بدن بوجود می آورند.
با توجه به نحوه عملکرد ،درن ها به انواع مختلفی تقسیم می شود:
درن با سیستم تخلیه ایِ بسته :در این سیستم ،درن به یک محفظه متصل است که ترشحات به داخل آن ریخته می شود .به این
طریق از انتقال و سرایت عفونت از خارج به داخل خون پیشگیری می شود ترشحات قابل اندازه گیری هستند.
در عمل های حساس نسبت به عفونت از قبیل اعمال جراحی مغز و اعصاب ،ستون فقرات و استخوان ها ،حتما از این نوع از
درن ها استفاده می شود.
انواع درن در سیستم تخلیه ایِ بسته شامل:
درن مکش توسط خالء قابل حمل :این درن با نام های وکیوم ،هموواگ و درن رودن خوانده می شود یک کاتتر پالستیکی
سوراخ شده است که به یک بگ استریل مخصوص مکش توسط خالء متصل می شود .می توان با استفاده از اتصال ، Yدو درن
یا بیشتر را به یک بگ خالء متصل کرد .این سیستم ایجاد یک مکش مالیم کرده و از آن برای پیشگیری از تشکیل هماتوم
استفاده می شود .ممکن است از این نوع درن پس از عمل جراحی تعویض مفصل یا اعمال جراحی انجام شده در صورت یا
گردن استفاده شود.
لوله  T:لوله مخصوصی است که به حرف  Tشبیه است که پس از عمل جراحی لوله سیستکتومی در داخل مجرای صفراوی
مشترک قرار داده می شود .گذاشتن تی تیوب اجازه می دهد که در مدت  6الی 10روز پس از عمل جراحی ،یعنی وقتی که
نوع از چسب ضد حساسیت است .چسب های لکوپالست بسیار مقاوم و ضخیم هستند و یکی از معایب این چسب ها احتمال
ایجاد واکنش های آلرژیک در بیمار است؛ به همین دلیل معموالً توصیه می شود قبل از استفاده  ،حتماً روی قسمتی از پوست
بیمار تست شوند و در صورت بروز حساسیت از آن استفاده نشود.
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لوله پالستیکی توخالی :یک درن عمیقی است که در قسمت سر آن سوراخ هایی جهت درناژ وجود دارد .غالباً این درن را به
وسیله بخیه در محل ،ثابت کرده و به کیسه درناژ حلقه می کنند.
لوله تراشه :لوله ای تنفسی است که بطور موقت برای کمک به تنفس فرد به کار می رود و می تواند مسیر تنفسی را باز نگه
دارد  .این لوله خمیده از راه بینی یا دهان وارد نای شده و به عنوان یک مسیر هوایی محسوب می گردد .سر دیگر این لوله به
ونتیالتور یا کیسه هوایی )احیا کننده دستی( متصل می شود و از طریق آن مسیری برای عبور اکسیژن و هوا به ریه ها فراهم می
کند .تجمع ترشحات در مجرای تنفسی می تواند سبب انسداد مجاری هوایی شود و درنتیجه فشار اکسیژن کاهش و فشار
شریانی افزایش می یابد و باعث تضعیف مراکز تنفسی و اسیدوز می شود .همچنین ممکن است باعث نارسایی تنفسی یا قلب
شده و منجر به مرگ شود.
درن با سیستم تخلیه ایِ باز :در این سیستم درن مستقیماً با پانسمان در تماس است و صرفاً برای ایجاد راهی جهت خروج
ترشحات از زخم استفاده می شود .این درن ها برای تخلیه غیرفعال ترشحاتی مانند خون ،چرک و … از محل زخم های جراحی
باز خصوصاً در مواضعی که فشار مثبت بافتی یا عضالتی وجود دارد ،مانند یک ناودان موثر و مفید مورد استفاده قرار می گیرد.
هنگام تعویض پانسمان باید نکات استریل کامال رعایت گردد تا انتقال عفونت به حداقل برسد.
انواع درن در سیستم های تخلیه ای باز شامل:
درن پن رز  ( Penrose ):لوله مستطیل شکل الستیکی است که در بعضی موارد باندی داخل آن قرار می دهند و در موقع
استفاده  ،باند را خارج می کنند که برای خارج کردن ترشحات محل عمل به کار می رود.
درن شیاردار  :یک درن سطحی است که معموالً به طور مستقیم به داخل پانسمان باز می شود .ممکن است از این نوع درن
جهت درناژ محل برش استفاده شود .این درن دارای خطی سبز رنگ است که رادیواپک است و درصورت فرورفتن درن به
داخل برش جراحی ،با رادیولوژی قابل دیدن خواهد بود.
کاتتر (سوند)
سوند یا کاتتر ،لوله توخالی با اندازه و قطرهای مختلف است که معموالً سر آن سوراخی به شکل نی لبک دارد و برحسب نوع
کار ،شکل آن فرق می کند .سوند را از مواد مختلف از جمله  :الستیک نرم و الستیک سفت ،کائوچو ،شیشه ،نقره و دیگر فلزات
و مواد پالستیکی می سازند که برخی از آنها حاجب در برابر اشعه هستند .سوندها بر حسب شکل و نوع کارشان ،انواع مختلفی
دارند.
سوند نالتون  :به منظور تخلیه موقت مثانه  ،همچنین تخلیه ترشحات دهان و بینی و ریه ها در بیمارانی که به طور ارادی قادر
به دفع ترشحات نیست با کمک سوند نالتون به عنوان سر لوله ساکشن قابل استفاده است .
سوند فولی  :این سوند به منظور تخلیه محتویات مثانه به مدت طوالنی استفاده می شود و به وسیله پر کردن بالن در مثانه
فیکس می شود .از سوند فولی سه شاخه جهت شستشوی مثانه استفاده می شود.
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سوند پترز :نوعی کاتتر بدون بالن است و برای درناژ نفروستومی و سیستوستومی به کار می رود .این وسیله به شکلی ساخته
شده که بعد از آنکه در طی یک جراحی باز در عضوی تو خالی مانند مثانه قرارداده شود ،در همان فضا باقی می ماند.
سوند معده  :برای شستشوی معده به کار می رود.
ارزشيابي تکويني:
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود که محیط اتاق عمل را بطور کامل بررسی و شرح دهند.
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود که انواع وسایل جراحی را نام ببرند.

عنوان مبحث جلسه دوم :آشنایی با ضمائم تخت و انواع پوزیشن
الف_ آشنايي با ضمائم تخت
هدف كلي :آشنایی با ضمائم و لوازم جانبی تخت
اهداف اختصاصي:
آشنایی با ویژگی های تخت جراحی
آشنایی با ضمائم تخت جراحی و نحوه بکارگیری آنها
روش كار:
تخت جراحی و ضمائم آن:
تمام تخت های اتاق عمل با یک تشک اسفنجی قابل جدا شدن و قابل شستشو پوشانده شده است که ضد جرقه می باشد.
تشک بر حسب نوع و شکن تخت ممکن است که  3یا 4تکه باشد؛ قسمت تحتانی زیر پا ،قسمت میانی زیر باسن و پشت،
قسمت فوقانی زیر سر قرار می گیرد.
کلیه تخت های اتاق عمل ،ضمائم مختلفی از جمله جا دستی و رکاب پایی و… دارند .پرسنل بیهوشی دستان بیمار را روی
جادستی قرار می دهند تا بتوانند جریان سرم و داروی تزریقی ،نبض و عالیم حیاتی بیمار را کنترل نمایند.
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اجزا و ضمائم مرتبط با تخت جراحی:
تکیه گاه مخصوص پا  :برای جراحی های ارتوپدی( مثل گذاردن پین و پالک در شکستگی گردن فمور) .
تشک اسفنجی :با پوشش پالستیکی آنتی استاتیک برای محافظت بدن بیمار از تماس با قسمت های فلزی تخت که شامل :سه
محل برای قرار گیری سر ،تنه و پاهاست و توسط گیره در جای خود ثابت می شود .تشک ها باید از جنسی تهیه شوند که مانع
از لیز خوردن و حرکت بیمار در حین عمل شوند.
جای سر :قطعه ای نعلی شکل فلزی  ،فومی و یا ژله ای است که از الیه ای پالستیکی پوشیده شده است و در قسمت سر
تخت تعبیه می گردد .در جراحی های جمجمه و صورت به جای قسمت سر ،جاسری های مخصوص را به تخت جراحی
وصل می کنند تا سر را در وضعیت مورد نظر نگه دارد .
باالبرنده ناحیه کلیه :قسمتی از تخت است که از ناحیه کمر تخت باال آمده و موجب نمایان شدن کلیه در حالت لترال خواهد
شد .در این حالت سر و پای تخت کمی به طرف زمین خم میشود.
یک طرف کننده تخت :جهت یکطرفه نمودن تمامی بدن بیمار به کار میرود( مثالً در عمل توراکوتومی)
جا دستی :برای قرار دادن دست بیمار جهت تزریق سرم ،اندازه گیری فشار خون یا اعمال جراحی دست به کار میرود (.در
یک یا دو طرف تخت) همچنین در عمل رادیکال ماستکتومی ،دست روی آن قرار می گیرد تا جراح بتواند به غدد لنفاوی زیر
بغل بیمار دسترسی داشته باشد .برای جلوگیری از فشار بر روی عصب اولنار و چرخش شانه به طور غیرطبیعی ،جادستی دارای
زوایای قابل تنظیم است ،اما نباید زاویه دست با محور بدن بیش از  90درجه باشد( به جز در وضعیت پرون)
جا دستی دوبل :هر دو بازو از طریق جادستی محافظت محافظت میشود که یکی به طور مستقیم بر روی دیگری قرار دارد و
در وضعیت خوابیده به پهلو مورد استفاده قرار می گیرد .
نگهدارنده دست :جهت ثابت کردن دست در وضعیت دلخواه و یا اکسپوز ناحیه زیر بغل از آنها استفاده می شود.
کمربند یا تسمه زانو  :تسمه های پهن و قوی از جنس با دوام نظیر نایلون بافته شده یا پالستیک های عایق هستند که جهت
ثابت کردن پا استفاده می شود .تسمه ها در باال زانو و به کنار تخت متصل میگردند.
مراقبت پرستاری در استفاده از این وسیله ،شامل جلوگیری از بسته شدن محکم تسمه جهت پیشگیری از قطع یا اختالل در
جریان خون عضو می باشد که با قرار دادن پدهای مناسب بین پوست و تسمه مهیا میشود
نوار های ثابت کننده ضربدری قفسه سینه :از این نوار های ثابت کننده جهت ثابت کردن بیمار در پوزیشن ترندلنبرگ استفاده
میشود.
محافظ شانه یا بند شانه  :صفحه فلزی مقعر قابل تنظیم است که روکش دار بوده و برای محافظت شانه ها و جلوگیری از سر
خوردن بیمار وقتی که سر تخت به طرف پایین هدایت میشود مورد استفاده قرار میگیرد .بند شانه باید باالی برجستگی چانه
قرار گیرد و بر روی عضالت و بافت نرم نزدیک گردن بسته نشود .برای اجتناب از فشار بر عصب ،بند شانه در مواقعی که
بازو باز شده و در روی جادستی قرار دارد مورد استفاده قرار نمیگیرد .
رکاب جاپایی :رکاب فلزی است که جهت نگهداری پاها در دو طرف تخت در وضعیت لیتوتومی مورد استفاده قرار می گیرد.
گاهی اوقات رکاب جاپایی با عالمت چپ یا راست مشخص میشود تا از وصل کردن غلط و تاخیر در کار ممانعت گردد .این
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پایه ها در جراحیهای ناحیه ژنیتال و آنال به کار میرود .پاها در حلقه های پارچه ای یا پالستیکی محافظت میشود .مراقبت
پرستاری در استفاده از این وسیله شامل جلوگیری از آسیب عروقی و عصبی است که با محافظت و حمایت پشت زانوها(ناحیه
پوپلیتئال) با پد مناسب صورت می پذیرد.
تخته ی پا :تخته ی پا با زاویه در پایین تخت نصب میگ ردد و کف پای بیمار در آن محافظت می شود .باید این وسیله با
پارچه یا پد یا پوششهای اسفنجی آماده پوشیده شود .این وسیله بیشتر در وضعیت ترندلنبرگ معکوس مورد استفاده قرار می
گیرد .
میز دست :به تخت عمل وصل شده و دست بیمار بر روی آن قرار می گیرد تا سطح بیشتر و راحت تری جهت اعمال دست
و بازو فراهم گردد.
پدها :انواع مختلفی از پدها جهت جلوگیری از وارد شدن فشار به اندام های بدن وجود دارد که شامل وج یا پد گوه ای شکل،
پد حلقه ای ،و پد لوله ای می باشند .از پدهای حلقه ای یا دونات در عمل های جراحی سر یا صورت برای نگهداری محل
عمل در سطح افقی استفاده می شود جنس حلقه ممکن است از اسفند یا پد سیلیکون باشد .پدهای محافظ دیگری نیز وجود
دارند که از جنس اسفنج الستیکی ،پلیمر ژل سیلیکون یا مواد دیگر ساخته شده و برای محافظت مفاصل در برابر فشار استفاده
میشود .رول ها و پد گوه ای برای باال آوردن قسمتی از بدن مورد استفاده قرار میگیرند.
بالشتک زیر سری :قسمت مرکزی و وسط آن گود بوده و موجب ثابت شدن وضعیت سر میشود که در جراحی های گوش و
حلق و بینی به کار میرود و به چرخش سر به طرف مورد نظر در حین انجام عمل جراحی کمک می کند.
ب_ آشنايي با انواع پوزيشن ها
هدف كلي :آشنایی با انواع پوزیشن های جراحی
اهداف اختصاصي:
آشنایی با انواع پوزیشن های جراحی و کاربرد خاص هر پوزیشن
آشنایی با موارد ایمنی و خطرات احتمالی هر پوزیشن
امکان دسترسی مناسب به عضو مورد نظر به نحو مطلوب
حفظ ایمنی بیمار جهت جلوگیری از صدمات اضافی
روش كار:
قبل از هر کاری باید شرایط بیمار بررسی شود .این کار با مطالعه پرونده بیمار) عکس از ناحیه مورد نظر (امکان پذیر است.
وضعیت بیمار روی تخت جراحی به نوع عمل و وضعیت جسمانی وی بستگی دارد ).جوان  ،سالخورده  ،الغر و یا چاق(
وضعیت بیمار طوری باشد که دادن داروی بیهوشی به وی  ،براحتی انجام گرفته و جراح و متخصص بیهوشی تاثیر آن را مشاهده
نمایند.
بیمار چه خواب و چه بیدار باید در راحت ترین وضعیت ممکن قرار گیرد.
ناحیه عمل در بهترین دید برای جراح قرار گیرد و دسترسی به آن آسان باشد.
جهت حالت دادن به بیمار باید حرکات ما آهسته و هماهنگ انجام گیرد.
راحتی و سالمتی و امنیت بیمار باید مد نظرتیم جراحی قرار گیرد.
14

قبل از شروع هر اقدامی باید از ثابت بودن تخت اطمینان حاصل نمود.
پوزیشن های متداول در جراحی
پوزیشن سوپاین (طاق باز)

متداولترین وضعیت در اعمال جراحی است و در اعمال جراحی مربوط به چشم ،گوش ،صورت ،شکم ،اندام ها ،قفسه سینه و
 ...کاربرد دارد .
خطرات احتمالی پوزیشن سوپاین:
آسیب به شبکه برکیال ،آسیب عصب اولنار ،درد کمر و گردن ،هایپوترمی یا هایپرترمی ،خشگی و آسیب به قرنیه ،افتادگی مچ
پا و...
پوزیشن ترندلنبرگ:

چون در این وضعیت رودهها به سمت باالی شکم میروند .در جراحی کولون و مثانه و لگن کاربرد دارد .در این وضعیت
زانوی بیمار در آخرین قسمتی از تخت که تا میشود قرار گرفته و با خم کردن ناحیه انتهایی تخت ،زانوها اندکی خم میشود.
و شانه بند به بیمار متصل میشود که شانه بن د باید به اعصاب بازویی فشار وارد نکند در غیراینصورت منجر به قطع اعصاب
اندام فوقانی میشود .و سر تخت در وضعیت سرازیری قرار میگیرد .

پوزیشن ترندلنبرگ معکوس
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در این وضعیت برعکس ترندلنبرگ ،سر به طرف باال و پاها به طرف پائین است .در جراحی های بخش فوقانی حفره شکمی
(مثل کیسه صفرا و کبد) از این پوزیشن استفاده میشود.
پوزیشن پرون (دمر)

بیمار بر روی شکم خوابانده میشود ،دست ها یا در امتداد بدن و یا کمی خمیده به طرف سر در طرفین قرار میگیرد .جهت
جلوگیری از فشار به انگشتان پا ،زیر مچ پد گذاشته میشود .همچنین در ناحیه سینه جهت پیشگیری از اختالل در تنفس ،دو
پارچه لول شده یا دو رول در طرفین سینه قرار داده میشود .در جراحی های ستون مهرهها ،نخاع ،جمجمه و پیوند پوست در
ناحیه پشت از این وضعیت جراحی استفاده میشود.
پوزیشن جک نایف (چاقویی)

بیمار به حالت دمر میخوابد ،لگن روی قسمت پائین تخت قرار گرفته و قسمت انتهایی تخت به طرف پائین برده میشود .در
قسمت پائین ،پاها از ناحیه زانو کمی به طرف باال آورده میشود .دستها در طرفین به حالت خمیده قرار میگیرند .و قسمت
فوقانی تخت به طرف پائین سرازیر میشود.
پوزیشن لیتوتومی
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هر دو پای بیمار از ناحیه زانو خم شده و همزمان بر روی جا پایی که در دو طرف تخت نصب میشود و قرار میگیرد .جهت
جلوگیری از فشار روی زانو بهتر است قبل از عمل ،جا پایی پدگذاری شود .این پوزیشن ،برای اعمل جراحی در ناحیه پرینه،
مهبل ،مقعد و سیستوسکوپی کاربرد دارد.
پوزیشنLioyd-Davies

ترکیبی از پوزیشن ترندلنبرگ و لیتوتومی است .و بیشترین کاربرد این پوزیشن در جراحی های کولوزکتال و زنان است .با
استفاده از این پوزیشن ،جا به جا شدن و دور شدن روده بزرگ از اجزای لگن ،امکان دسترسی بهتری را برای جراح فراهم
میکند .در این پوزیشن ،بیمار به حالت خوابیده به پشت قرار گرفته سپس میلههای مخصوص لیتوتومی بر روی تخت نصب
میشود و پس از آن تخت در وضعیت ترندلنبرگ قرار میگیرد.
پوزیشن لترال

وضعیت لترال در اعمال جراحی کلیه ،توراکس و با انجام تغییراتی در اعمال جراحی مفصل ران انجام میشود.
خطرات احتمالی این پوزیشن شامل :آسیب به دست ،درد کمر ،زانو و هیپ ،تغییرات فشارخون ،اختالالت قلبی  -عروقی و
تنفسی است.
پوزیشن لترال کلیوی
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این پوزیشن شباهت زیادی به پوزیشن لترال دارد .و تفاوت آن این است که در این پوزیشن ،بخش میانی تخت باال آرده
میشود .و این پوزیشن در جراحیهای کلیوی کاربرد دارد.
پوزیشن نشسته

پوزیشن نشسته عمدتا در جراحیهای کرانیال ،شانه ،گوش و بینی کاربرد دارد .
پوزیشن دهی صحیح و مناسب به بیمار برای عمل جراحی جهت دستیابی به نتیجه مطلوب جراحی بسیار مهم است .پوزیشن
بیمار و آماده سازی او به نوع عمل جراحی و روش جراح و بیهوشی بیمار بستگی دارد .حتی عواملی مانند سن ،قد ،جنس و
وضعیت قلبی و عروقی نیز در پوزیشن دادن حائز اهمیت است.
در این پوزیشن ،تنه فرد در حالت قائم قرار گرفته و زانوها خم میشود .باید سر بیمار را توسط یک نگهدارنده ثابت نمود( .به
ویژه در جراحیهای کرانیال)
پوزیشنFowler's

از این پوزییشن در جراحی پستان ،سر و گردن ،شانه و کرانیوم استفاده میشود.
ارزشيابي تکويني:
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود که ویژگی های تخت جراحی را بطور کامل بررسی و شرح دهند.
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود که انواع پوزیشن های جراحی را نام برده و توضیح دهند.
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عنوان مبحث جلسه سوم :فرصت های تمرین و تکرار جلسات اول و دوم
عنوان مبحث جلسه چهارم :شستن دست ها به روش جراحی (اسکراب)
هدف كلي :آشنایی با شستن دست ها به روش جراحی (اسکراب)
اهداف اختصاصي:
خارج کردن رطوبت  ،چربی ،پوست های مرده و میکروارگانیسم های دست
به حداقل رساندن جمعیت میکروارگانیسم های موجود روی پوست در حین عمل جراحی با توقف در رشد آن ها
روش كار:
وسايل مورد نياز:
وجود اتاق اسکراب -سینک های اسکراب با شیرهای پدالی یا چشم الکترونیک -محلول ضدعفونی کننده مثل بتادین یا صابون
های آنتی سپتیک یک بارمصرف پک شده  -برس استریل یک بارمصرف پک شده
بالفاصله قبل از شروع اسکراب
قبل از شروع کار کلیه وسایل اضافی( ناخن مصنوعی ،حلقه ،انگشتر ،ساعت ،دستبند )را خارج کنید.
ناخن ها بایستی کوتاه و بدون گوشه باشند ،در غیر این صورت ناخن ها را کوتاه نموده و با سوهان صاف کنید.
قبل از شروع دست شستن ،کاله خود را کامالً مرتب کرده و از پوشیده بودن کامل موها و گوش ها مطمئن شوید.کاله بایستی
به طور کامل موهای سروگوش ها را بپوشاند.
ماسک خود را طوری که کامالً دهان و بینی را بپوشاند و زیاد شل وسفت نباشد ،بزنید .ماسک زیاد سفت وزیاد شل می تواند
میکروارگانیسم های مجرای تنفس را با هر نفس به محیط عمل برساند.
اگر عینک دارید ،شیشه های آن را کامالً تمیز کرده و پوشش محافظ چشم یا شیلد صورت را بپوشید.
دمای آب را به میزان دلخواه برسانید.
نکته :توجه داشته باشید در تمام مراحل حین و بعد از اسکراب انگشتان و مچ بایستی باالتر از بازوها نگه داشته شوند.
روش اسکراب ممکن است بر اساس روش زمانی یا روش ضربه با برس باشد.
اسکراب  5دقیقه:
الف  -روش زمانی:
دست ها را تا آرنج با آب مرطوب کنید.
به میزان  2تا  3میلی لیتر(حدود  6قطره) از ماده آنتی سپتیک روی دست بریزید.
دست ها و ساعد را تا حدود  5سانتی متر باالی آرنج چندین بار بشویید.
با گرفتن دست ها در جهت باال و بردن آن ها به زیر شیر آب ،آن ها را آب کشی کنید  .بازوها را به نحوی خم کنید که آب از
نوک انگشتان به سمت آرنج رفته و از آن جا به پایین بچکد.
یک برس یا اسفنج استریل را از بسته بندی خود باز کرده و ماده ضد عفونی کننده را روی آن بریزید  .سپس هر انگشت را از
سمت ناخن به قاعده انگشت بشویید .مدت شستن هر دست نیم دقیقه می باشد.
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برس را در یک دست گرفته و هر دو دست را زیر آب روان ببرید  .زیر ناخن ها را با ناخن پاک کن فلزی یا ناخن پاک کن های
یک بار مصرف تمیز کنید و پس از تمیز کردن آن را کناری بگذارید.
مجدداً هر انگشت را از ناخن تا دست با برس بشویید .برای هر دست نیم دقیقه وقت کافی است.
دست ها و برس را آبکشی کرده و برس را کنار بگذارید.
مجدداً با ماده ضدعفونی کننده به مدت  3دقیقه هر دست را از انگشتان تا آرنج ها بشویید .انگشت ها را برای تمیز کردن مابین
آن ها در هم فرو برده و بشویید.
دست ها و آرنج ها را مطابق قبل ،آبکشی کنید.
ب -روش ضربه با برس به شرح زیر است:
دست ها و ساعدها را مرطوب کنید.
دست ها وساعد ها را تا  5سانتی متر باالی آرنج با ماده ضدعفونی بشویید.
در حالی که دست ها را باالگرفته و زیر آب می برید زیر ناخن ها را با ناخن پاک کن فلزی یا پالستیکی تمیز کنید .ناخن پاک
کن را پس از استفاده کنار بگذارید.
در همان حالت دست ها را کامالً زیرآب ،آب کشی کنید ،طوری که دست ها باالتر از آرنج باشد و آب از سمت انگشت ها به
سمت آرنج رفته و به پایین بچکد.
یک برس یا اسفنج استریل را از بسته بندی خارج کرده و پس از آغشته کردن به ماده ضدعفونی شروع به اسکراب کنید.
ناخن ها را در هر دست با  30ضربه ،تمام سطوح یک انگشت با 20ضربه ،کف دست را  20ضربه و هر یک سوم ساعد تا 5
سانتی متر باالی آرنج را  20ضربه بزنید.
مرحله قبل را برای دست دیگر هم اجرا کنید.
دست ها و ساعد ها را کامالً آبکشی کنید.
نکات:
-

در این روش انگشتان دست ها و ساعدها بر اساس زمان توصیه شده برای نقاط آناتومیک یا هر مرحله از فعالیت ،اسکراب می
شوند.

-

آب نبایستی مجددا از سمت آرنج به سمت انگشتان برگردد.

-

طول مدت اسکراب متفاوت و بر حسب روش اسکراب و نوع ماده ضدعفونی متغیر است . 5دقیقه اسکراب محکم با ماده
ضدعفونی مناسب می تواند برابر  10دقیقه اسکراب با حرکات مکانیکی آرام تر باشد.

-

اسکراب نبایستی به پوست صدمه وارد نماید چرا که خراش و صدمه می تواند باعث تجمع میکروارگانیسم ها در آن محل باشد .
مدت اسکراب باید بر اساس سیاست های مکتوب بیمارستان و نظرات کارخانه سازنده ماده ضدعفونی ،بر مبنای مستندات جمع
آوری شده در مورد تأثیر ماده ضدعفونی و بر اساس مبانی علمی معین شود .یک کپی از دستور العمل بایستی در تمام اتاق های
اسکراب نصب شود .پس از پایان عمل و خروج دستکش ،دست ها بایستی بالفاصله شسته شوند چرا که در محیط گرم مرطوب
زیر دستکش میکروارگانیسم ها تجمع فزاینده ای یافته اند .اسکراب بین دو عمل جراحی بایستی به اندازه همان اسکراب اول
صبح طول بکشد.

-

پس از اسکراب کردن ،دست ها با حوله استریل از نوک انگشتان به سمت آرنج با حرکات گذاشتن و برداشتن حوله خشک می
شود .این حوله در پکیج گان می باشد.
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ارزشيابي تکويني
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود که نحوه اسکراب کردن را با نظارت کامل استاد درس انجام دهد.

عنوان مبحث جلسه پنجم :نحوه پوشیدن و خارج کردن گان استریل و
دستکش استریل
هدف كلي :آشنایی با نحوه پوشیدن و خارج کردن گان استریل و دستکش استریل
اهداف اختصاصي:
دورکردن پوست به عنوان منبع آلودگی بالقوه از محیط جراحی
به وجود آوردن مانع بین منطقه استریل و غیر استریل
روش كار:
وسايل مورد نياز:
میز جداگانه  -پکیج گان که شامل یک گان استریل می باشد که سمت داخل آن به طرف بیرون قرار گرفته و تا شده است تا
دست ها قسمت خارجی گان را لمس نکند +یک حوله استریل برای خشک کردن دست ها
مراحل انجام كار
الف  -پوشيدن گان جهت پوشيدن دستکش به روش بسته
پکیج گان را روی یک میز باز کنید و گان تا شده را مستقیماً به طرف باال گرفته و تای آن را رها کنید .دقت کنید درمحلی بایستید
که رفت و آمد نبوده و احتمال آلودگی گان وجود نداشته باشد و خود را نیز از میز وگان دور نگه دارید.
گان تا شده را نگه داشته و محل گردن را مشخص کنید.
قسمت داخل و جلوی گان را درست از قسمت خط گردن با دو دست گرفته و تای آن را کامل باز کنید طوری که داخل گان به
سمت بدن باشد .بیرون گان را لمس نکنید.
دست ها را در حد شانه نگه داشته و هر دو بازو را داخل آستین کرده و به سمت داخل برانید.
دست ها را تا حدی داخل ببرید که گان روی شانه قرار گیرد.
بندهای پشت گردن و کمر توسط فرد سیرکوالر بسته می شود .تنها قسمت خارجی که قابل لمس است همان گره های پشت
می باشد .درحین کار توجه کنید که دست ها با سمت جلوی گان تماس نیابد.
با دست های دستکش پوشیده قسمت بند گره خورده در جلو را بازکرده و از سمت راست به فردی که دستکش استریل پوشیده
بدهید .فرد باید ثابت بماند
با رعایت تمیز و استریل نگه داشتن لبه های گان به سمت چپ بچرخید به طوری که لبه آزاد گان کامالً پشت را بپوشاند.
اگر شما اولین نفری هستید که گان و دستکش استریل می پوشد ،پس از چرخیدن انتهای بند را توسط یک پنس بلند گرفته و
دسته پنس را با رعایت کامل نکات استریل به سیرکوالر بدهید.
از فرد سیرکوالر قسمت گرفته شده با پنس بلند را گرفته و بند جلو را گره بزنید.
از فرد سیرکوالر قسمت گرفته شده با پنس را گرفته و بند را گره بزنید.
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بعضی گان های یک بار مصرف دارای پوشش یک بار مصرف دو انتهای یک سربند هستند که بایستی به دست سیرکوالر بدهید
به نحوی که دست تان آلوده نشود.
سپس به سمت مخالف بچرخید ،تا پشت گان پوشیده شود ،سپس بند را از فاصله دور از انتها بگیرید.
سیر کوالر قسمت نواری را برداشته و اسکراب بندها را در قسمت پهلو یا جلو گره می زند.
نکات:
 اگر حین باز کردن گان قسمت باال با پایین گان تماس پیدا کرد بایستی آنرا کنار گذاشته و آلوده تلقی کنید .هرگز قسمتی کهبه سمت پایین بوده و احتمال تماس با کف را داشته به سمت باال برنگردانید.

ب_ پوشيدن دستکش به روش بسته
اهداف اختصاصي:
ایجاد پوشش استریل کامل جهت پرستار اسکراب
رعایت حداکثر استریلیتی جهت پیشگیری از آلودگی دستکش
وسايل مورد نياز:
دستکش استریل
مراحل انجام كار
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با استفاده از دست چپ که داخل آستین گان است و بدون تماس خود دست ،لنگه راست دستکش را از لبه تا شده برداشته و
به صورتی روی ساعد و مچ قرار دهید که محل انگشتان به سمت باال قرار گیرد.
با حفظ وضعیت قبلی طوری دست ها را به صورت مشت داخل دستکش کنید که انگشتان به سمت داخل رفته و پس از ورود
دست با دست چپ لبه دستکش را به سمت باال بکشید.
قسمت مچ دستکش را تا قسمت مچ کشیده و سپس هم زمان دست را به سمت داخل دستکش برانید.
قسمت باالی دستکش را با آستین گان گرفته و آن را در دست جا بیندازید.
برای دست چپ هم با کمک دست راست همین کار را تکرار کنید.
نکات:
 امروزه جهت رعایت کامل استریلیتی پوشیدن دستکش به روش بسته در تمام مراجع علمی توصیه می شود. -درتمام مراحل ،دست بایستی داخل گان بوده و ابداً دست بدون پوشش با دستکش تماس پیدا نکند.
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ج_ پوشيدن دستکش به روش باز
اهدف اختصاصي:
ایجاد پوشش کامل استریل جهت تماس با وسایل استریل
وسايل مورد نياز:
دستکش استریل
مراحل انجام كار
با دست چپ ،لبه لنگه دستکش راست را به نحوی بگیرید که خارج دستکش با دست تماس نیابد و فقط لبه گرفته شود.
دست راست را در دستکش برده و با کشیدن دستکش آن را جا بیندازید .در حین کار تای لبه نباید باز شود.
با دست دستکش پوشیده ،قسمت تا خورده لنگه چپ را از سمت تا خورده خارجی بگیرید.
دست را در دستکش فرو برده و آن را به نحوی بکشید که لبه داخلی روی آستین جا بیفتد به نحوی که دست دستکش پوشیده
داخل دستکش لنگه چپ را لمس نکند.
با دست دستکش پوشیده چپ لبه تا خورده را به نحوی بگیرید که سمت تا خورده را که به داخل می رود لمس نکند.
لبه دستکش را کامالً روی آستین بکشید تا انتهای آن آستین را بپوشاند.
نکات:
 مرحله ی اول فرآیند مرحله تماس پوست با پوست و مرحله ی دوم مرحله ی تماس دستکش به دستکش نامیده می شود.شروع کار بر حسب چپ دست یا راست بودن افراد ممکن است تفاوت کند.
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د_ پوشاندن گان و دستکش به فرد ديگر
اهداف اختصاصي:
کمک به فرد دوم یا جراح جهت پوشیدن لباس استریل
وسايل مورد نياز:
پک گان (شامل حوله استریل -گان استریل) که توسط سیرکوالر باز شده است -دستکش
مراحل انجام كار
الف  -پوشاندن گان
حوله دستی را باز کرده و با دقت روی دست جراح قراردهید .مراقب باشید که دست شما با دست جراح تماس نیابد.
گان را در حالی که تا حدود گردن باال گرفته اید با احتیاط باز کنید.
دست خود را به نحوی که لبه داخلی گان را لمس نکند ( با ایجاد یک تا در ناحیه گردن و شانه گردن )به طرف شانه ها برده و
با گرفتن آن ها ،سمت داخل گان را به سمت جراح یا فرد دوم بگیرید .آن فرد دست های خود را داخل آستین ها می برد.
گان را رها کنید .وقتی جراح بازوها را به سمت داخل می کشد  ،فرد سیرکوالر می تواند از پشت با گرفتن لبه داخلی گان در
جا انداختن باالی بازو و شانه بدون تماس قسمت خارجی گان به جراح یا فرد دوم کمک کند.
ب  -پوشاندن دستکش
لنگه راست دستکش را برداشته و در حالی که با انگشتان لبه تاخورده را از سمت خارج گرفته اید با کشش آرام به سمت جراح
(یا فرد دوم) بگیرید.
با ایجاد کشش مورد نیاز حفره ای جهت ورود دست فرد درست کنید.
دقت کنید در حین کار شست ها به سمت خارج گرفته شده و طوری حفره باز شود که دست شما با دست فرد دوم تماس نیابد.
با فشار و کشش به سمت باال فرد دوم را در درست قرار گرفتن دستکش کمک کنید.
لبه تاخورده دستکش را روی آستین گان بکشید.
نکات:
چون قسمت پشت گان و از ناحیه کمر به پایین آن معموالً استریل حساب نمی شود ،بایستی از لمس این قسمت ها خوددارینموده و پس از پوشیدن لباس استریل دست ها را نبایستی از حد کمر پایین تر بیاورید.
 از نزدیک کردن زیاد دست ها به بدن که باعث ایجاد عرق و خیس شدن گان میشود ،پرهیز کنید. -فرد استریل نبایستی به میزهای غیر استریل زیاد نزدیک شده یا به آنها تکیه دهد.
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ه_ درآوردن گان و دستکش
اهداف اختصاصي:
دور کردن آلودگی از اسکراب
جلوگیری از انتقال آلودگی به سایر افراد یا بیماران
مراحل انجام كار
بند گردنی گان را بازکنید
گان را از سمت شانه راست ،با دست چپ گرفته و با پایین آوردن آستین آن را آزاد کنید.
ضمن تکان دادن و چرخاندن دست و بازو گان را پایین آورده و در ضمن آن را از سمت خارج به داخل و وسط تا کنید.
پس از آزاد کردن بازو و ساعد ،با دست دستکش دار ،سمت چپ گان را هم به همین ترتیب آزاد کنید.
ضمن خروج بازو و ساعد از گان ،سمت چپ را هم به طرف وسط تا نموده و آن را در کیسه خروج وسایل پارچه ای کثیف
بیندازید.
پس از خروج گان ،دستکش ها را به روش های دستکش به دستکش برای دست چپ و پوست به پوست برای دست راست
خارج کنید.
نکات:
 منظور از روش دستکش به دستکش گرفتن لبه برگشته دستکش از قسمت تا خورده با دست دستکش دار راست است که باپوست تماس نیابد ،و منظور از روش پوست به پوست داخل کردن دست بدون دستکش به درون دستکش سمت چپ است
که با فشار به سمت خارج دستکش بیرون می آید ،بدون این که قسمت آلوده دستکش با پوست تماس یابد.
 وقتی آستین گان بیرون می آید لبه دستکش خودبه خود به سمت روی خود تا می خورد و همین امر می تواند به عدم تماسدستکش آلوده با دست کمک نماید.
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 -شستن دست ها پس از خروج دستکش الزامی است.

ارزشيابي تکويني
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود که نحوه پوشیدن و خارج کردن گان استریل را با نظارت کامل استاد درس انجام دهد.
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود که نحوه پوشیدن و خارج کردن دستکش استریل را با نظارت کامل استاد درس انجام
دهد.

عنوان مبحث جلسه ششم :فرصت های تمرین و تکرار جلسات چهارم و پنجم
عنوان مبحث جلسه هفتم :نحوه چیدمان میز جراحی ،پرپ و درپ و نحوه
ردوبدل کردن وسایل بطور استریل
هدف كلي :آشنایی با نحوه چیدمان میز جراحی ،پرپ و درپ و نحوه ردوبدل کردن وسایل بطور استریل
الف_ نحوه چيدمان ميز جراحي
اهداف اختصاصي:
آشنایی با نحوه قرار دادن وسایل بر روی میز مایو بصورت اصولی
تعیین نیازهای وسیله ای جراح و تأمین آن
ایجاد نظم و ترتیب جهت استفاده به موقع و جلوگیری از سردرگمی
وسايل مورد نياز:
ست جراحی مربوطه
مراحل انجام كار
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قبل از شروع جراحی کلیه وسایل مورد نیاز راپیش بینی کرده و در دسترس قرار دهید) قبل از چیدن از تمیزی و ضدعفونی
شدن میز مایو مطمئن شوید(.
پس از استریل شدن وسایل داخل ست را به ترتیب استفاده به نحو صحیح روی میز بچینید.
بهتر است وسایل مشابه به ترتیب اندازه چیده شوند.
جهت جلوگیری از به هم ریختگی می توانید کلیه پنس ها را به ترتیب اندازه قرارداده و روی میز بگذارید.
وسایل ظریف را جهت جلوگیری از خرابی و محافظت آن ها در کناری دور از وسایل سنگین و بزرگ بگذارید.
در جراحی های طوالنی اگر داخل ست وسایلی هست که در مراحل اولیه از آنها استفاده نمی شود بهتر است به نحو مقتضی
توسط شان استریل پوشانده ومحافظت شود.
هر نوع وسیله که به دست جراح داده می شود پس از استفاده بایستی پس گرفته شده و شمارش شود.
همیشه بیستوری را به دسته وصل کرده و آماده کنید و با دسته به جراح بدهید.
نخ های مورد نیاز را نیز به سوزن گیر زده و نخ های احشاء و زیر جلد را استریل بشویید  N/Sپس از خارج کردن از بسته
استریل حاوی محلول با و به سوزن گیر بزنید.
ب_ آماده كردن پک پرپ و پک درپ به عالوه كمک به جراح در درپ و پرپ بيمار
اهداف اختصاصي:
کمک به جراح در شست وشوی مناسب پوست و کاهش میکروارگانیسم ها
کمک به جراح جهت محدودکردن منطقه عمل و جداکردن محیط استریل از غیر استریل
وسايل مورد نياز:
پک پرپ -بتادین اسکراب -هر محلول ضد عفونی استاندارد  -پک درپ
مراحل انجام كار
محل موردنیاز جهت پرپ را مشخص کنید و با جراح یا بیهوشی در وضعیت دادن به بیمار کمک کنید.
پک ها را از نظر سالمت بسته بندی و تاریخ انقضای استریل کنترل کنید.
پک های مخصوص پرپ و درپ را روی یک میز در دسترس جراح بگذارید.
ست پرپ را طوری باز کنید که ابتدا الیه دورتر از خودتان باز شود.
بتادین اسکراب یا محلول ضدعفونی استاندارد را برداشته و با حفظ فاصله خودتان با ست ،محلول را به آرامی داخل ظرف
مخصوص پرپ بریزید.
جهت جلوگیری از خیس شدن تخت ،در اطراف محیط درپ شان قرار دهید.
پس از اتمام پرپ توسط جراح یا کمک جراح  ،وسایل را بدون تماس با دست جراح از وی گرفته و از محیط خارج کنید (این
کار با گرفتن پنس در لبه گالی پات توسط جراح و گذاشتن گالی پات روی میز و برداشتن توسط سیرکوالر انجام می شود)
پس از پایان پرپ ،پک درپ را برای جراح و اسکراب باز کنید.
نکات:
پرپ بایستی از محل انسزیون عمل شروع شده و به صورت دورانی صورت گیرد .پس از چرخاندن کامل گاز پرپ ،آن رادور انداخته و گاز آغشته به بتادین جدید را بردارید و استفاده کنید .جهت شستن ناف ،رکتوم و کلستومی ها بایستی از خارج به
داخل به صورت دورانی عمل کنید چون این نواحی نسبت به نواحی خارجی آلوده تر می باشند.
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قبل از ریختن محلول ضد عفونی مقداری از آن را خالی کنید .در ضمن زاویه ی دست با محلول و ظرف بایستی  45درجهباشد.
ج_ درپ كردن
اهداف اختصاصي:
فراهم کردن محیطی استریل برای عمل جراحی
جدا کردن منطقه ی استریل از غیر استریل
وسايل مورد نياز:
شان استریل  -انواع پنس شان گیر یا هر وسیله جای گزین
مراحل انجام كار
شان های استریل را باکمک جراح طوری روی بیمار قرار دهید که قسمت عمل را بپوشاند.
هنگام باز نمودن شان اول ،دوشخص استریل در دو طرف بیمار ایستاده ،بدون خم شدن یا تکیه دادن روی بیمار ،شان را روی
پای او قرار دهند.
در عمل جراحی شکم ،شان اول را از محل انسزیون به پایین و شان دوم را از محل انسزیون به باال قرار دهید.
پس از مرحله  3شان های طرفی را برای پوشاندن اطراف ناحیه انسزیون بیندازید) لبه های تا شده شان ها به طرف محل عمل
و لبه های تا نشده به عکس قرار داده می شوند(.
برای حفاظت بیشتر روی همه پوشش ها یک شان پرفوره بیندازید.
کلیه شان ها را با پنس شان ،یا هر وسیله ی جای گزین ثابت کنید.
نکات :
اگر یکی از شان ها آلوده یا پایین تر از حد کمر آویزان شده باشد،
باید از محیط عمل خارج و شان دیگری جایگزین شود . -هیچ گاه شان از محیط غیراستریل به محیط استریل آورده نشود . -
قسمت بیهوشی هم باید از محیط عمل با شان استریل کامالً جدا شود.
تمام قسمت های غیر استریل که احتمال تماس با گان یا دستکش شخص استریل دارد با شان استریل پوشانده شود.پیش از شروع درپ ،بایستی پارچه هایی که جهت جلوگیری از خیس شدن تخت هنگام پرپ انداخته شده بود ،از محیط خارج
شود.
در صورتی که از پوشش های چسب دار استریل جهت پوشاندن محل عمل بیمار استفاده می شود به طریق زیر عمل می شود(این کار پس از پرپ انجام می شود):
پوست محل عمل را با شان استریل کامالً خشک کنید .
دو طرف صفحه پالستیکی توسط دو شخص استریل گرفته و کشیده می شود و شخص سوم الیه کاغذی را جدا می کند.
دو نفر که دو سر صفحه را گرفته اند در همان حال کشش آن را روی پوست بیمار می چسبانند.
جهت خروج حباب های احتمالی هوا از زیر آن ،گاز مرطوب روی الیه مالیده میشود تا حباب ها به سمت خارج هدایت شوند.
د_ نحوه ردوبدل كردن وسايل بطور استريل
اهداف اختصاصي:
دادن وسایل استریل ،با تکنیک استریل به جراح
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دادن وسایل استریل بطور ایمن به جراح
وسايل مورد نياز:
وسایل جراحی
مراحل انجام كار
وسایل و ابزار استریل حین جراحی باید طوری بین فرد اسکراب و جراح رد و بدل شود که کمترین آسیب را متوجه آنها سازد.
همچنین در حین دادن وسایل استریل ،استریلیتی ابزار باید کامال حفظ گردد.
تیغ بیستوری باید طوری داده شود که سر برنده آن به سمت پایین و دور از دست فرد قرار گیرد (.یا داخل ریسیور گذاشته شود
و تحویل داده شود.

ارزشیابی تکوینی:
از دو تن از دانشجويان خواسته مي شود كه چیدمان میز جراحي را با نظارت كامل استاد درس انجام دهد.
از دو تن از دانشجويان خواسته مي شود كه فرايند پرپ را با نظارت كامل استاد درس انجام دهد.
از دو تن از دانشجويان خواسته مي شود كه فرايند درپ را با نظارت كامل استاد درس انجام دهد.
از دو تن از دانشجويان خواسته مي شود كه نحوه رد و بدل كردن وسايل جراحي را با نظارت كامل استاد درس انجام دهد.

عنوان مبحث جلسه هشتم :آشنایی با انواع نخ های جراحی
هدف كلي :آشنایی با انواع نخ های جراحی
اهداف اختصاصي:
آشنایی با مشخصات انواع سوزن های جراحی و کاربرد آنها
آشنایی با مشخصات انواع نخ های جراحی و کاربرد آنها
وسايل مورد نياز:
انواع نخ ها و سوزن های استریل
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روش كار
انواع سوزن های جراحی
دارای نـخ و بدون نخ ،تیز،کند،راست ،نیمه خمیده ،خمیده تاپر
سوزن های تیز
کـــاربـــرد ایـــن ســـوزن در پـــوســت،گــوارش ،اعـصــاب ،حـفــره دهــان ،حلـق ،تـانـدون،عـروق است.
سوزن تروکار
بـسـیــار قــوی در جــراحــی زنــان و ارتـوپـدی استفاده می شود.
سوزن گرد یا خمیده
بـرای داخـل حفرات ،الیه زیر جلد ،چربی ،روده ،معده ،مجاری صفراوی و کبدی ،حالب ،آپاندیس و اطراف عروق استفاده
می شود.
نخ های بخیه
نخ های بخیه به دو گروه تقسیم می شوند:
الف ) نخ قــابــل جــذب اجـزا مـی تـوانـد از هـم متـالشـی شـود و این از بین رفتن در بافت بدن صورت می گیرد و
معموال بعد از دو تا شش ماه ناپدید می شود.
ب) نخ های بخیه غیر قابل جذب
نــ وع غـیــر قــابــل جــذب در مـقــابــل تـخــریــب بیولوژیک مقاوم بوده و به عنوان یک جسم خارجی در محل باقی
می ماند تا آنکه از محل دور شده یا آنکه توسط بافت به بیرون فرستاده می شود .برای تولید نخ بخیه ممکن است از الیاف
فلزی ،الیاف طبیعی (کتان ،ابریشم ،پنبه ) ،کوالژن و همچنین الیاف مصنوعی استفاده شود .در این بین نخ های بخیه فلزی
قویترین و انواع طبیعی ضعیف ترین هستند.
نخ های تهیه شده از روده حیوانات و کوالژن بازیافته
روده کوچک حیوانات که اساسا از پروتئین کوالژن تشکیل می شود مورد استفاده نخ بخیـه است .این نوع نخ بخیه که به ندرت
برای بخیه زدن پوست مورد استفاده قرار میگیرد توسط بافت جذب می شود.سرعت جذب به نوع بافت بستگی دارد و تا
زمانی که نخ های بخیه پلی گلوکولیک اسید تولید شد به عنوان تنها نخ بخیه قابل جذب به کار میرفتند.نخ بخیه کوالژن بازیافته
شده از طریق ت رریسی تعلیق همگن کوالژن خالص تهیه شده اند .کوالژن از تاندون حیوانات گرفته می شود .کاربرد این نوع
نخ بخیه که میتوان آن را به صورت بسیار ظریف تولید کرد مربوط به جرا حی های چشم است.
نخ های بخیه مصنوعی قابل جذب
نخ های بخیه مصنوعی قابل جذب مثل دکسون ) (Dexonدر سال  1970از طریق گلیکونیک اسید و سپس کشش آن تهیه
شدند  .این نوع نخ در مقایسه با نخ های تهیه شده از روده از نظـر خـواص فیـزیکـی ،جذب و بیولوژیک بسیار یکنواخت تر
و همچنین استحکام گره اولیه آن باالتر است.
نخ بخیه ابریشمی
این نوع نخ قابل جذب نیست اما از لحاظ کارکرد در نوع خود بهترین است  .این نوع نخ ،سپس صمغ گیری شده و به رنگ
مشکی درآمده و سپس با الیه ای از واکس یا سیکیکن در آورده می شود .این نوع نخ اگر چه غیر قابل جذب است اما بعد از
شش ماه باقی ماندن در بدن ثلث استحکام خود را از دست داده و ممکن است در نهایت کامال جذب شود.
نخ های پنبه ای و کتانی
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نخ بخیه پنبه ای از تابیدن الیاف نسبتا بلند تهیه می شود دارای گره ای پایدار بوده و اما ضعیفتر از سایر نخ ها است .نخ بخیه
کتانی به مقدار زیاد کاربرد ندارد .از بیشترین کاربردهای آن می توان در جراحی های روده نام برد.
نخ های بخیه پلی استری
این نوع نخ ها غیر قابل جذب هستند .فیالمنت های پلی اتیلن تر فتاالت  ،از قویترین نخ های بخیه غیر قابل جذب به شمار
می رود و استحکام خود را برای مدت زمان طوالنی در بدن حفظ می کند  .لذا از این نوع فیالمنت برای تهیه پروستز های لوله
ای شکل جهت جـایگـزیـن شـریان به صورت بافته شده به کار می رود .کابرد نخ های پلیاستری در جراحیهای قلب وعروق
بسیار متداول است.
نخ های بخیه پلی الفینی
فیالمنت های پلی اتیلن سنگین و همچنین پلی پروپیلن ایزو تاکتیک از سال های اوایل  1960به عنوان نخ بخیه مورد استفاده
قرار گرفته است .این نوع نخ بسیار بی اثر بوده و بر خالف پلی امید ها تحت تاثیر تخریبی مایعات بافتی قرار نمی گیرد .
استحکام گره نخ پلی اتیلنی مشابه نخ ابریشمی است و از نخ پلی پرو پیلنی نرم تر است  .نخ های پروپیلنی از نظر استحکام
گره  ،مشابه نایلون بوده و مقاومت باالیی در مقابل خستگی دارد و در جراحی های قلب و عروق مورد استفاده قرار می گیرد.
نخ های بخیه پلیاتیلنی و پلی پروپیلنی در تعمیر پوست و همچنین برش شکم به کار گرفته می شوند.
ارزشیابی تکوینی:
از دو تن از دانشجويان خواسته مي شود كه انواع نخ ها و سوزن ها و ويژگي هايشان را توضیح دهند.

عنوان مبحث جلسه نهم :فرصت های تمرین و تکرار جلسات هفتم وهشتم
عنوان مبحث جلسه دهم :آشنایی با روش های بخیه زدن
هدف كلي :آشنایی با روش های بخیه زدن
اهداف اختصاصي:
بستن زخم
کمک به ترمیم سریع زخم
جلوگیری از ایجاد عفونت
وسايل و تجهيزات مورد نياز:
انواع نخ های بخیه ،پد مخصوص بخیه ،ست بخیه (شان ،سوزن گیر ،پنس ،پنست ،قیچی پانسمان) ،دستکش استریل
روش كار:
آشنایی با انواع بخیه
تقسیم بندی بخیه
.1

بخیه منقطع یا جدا:

مشخصات این نوع بخیه عبارتست از ،کاربرد آسان ،بسته شدن آناتومیک و ایمنی زخم ،قابلیت تنظیم کشش بخیه .این نوع
بخیه بیشتربرای پوست ،بافت زیرجلد ،فاسیا ،عروق ،اعصاب ،لوله گوارش و مجاری ادراری کاربرد دارد.
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مزایای این نوع بخیه شامل :تعدیل کشش در طول خط بخیه و پارگی یک گره که اهمیت چندانی ندارد.
معایب :وقت گیر است ،اقتصادی نیست (نسبت به نوع پیوسته درمصرف نخ کمتر صرفهجویی میشود) .و سبب افزایش مقدار
جسم خارجی در زخم میشود .

بخيه منقطع
.2ساده پیوسته :
این نوع بخیه جهت پوست ،بافت زیرجلد ،فاسیا ،لوله گوارش و مجاری ادراری کاربرد دارد .نسبت به نوع منقطع سریعتر است.
اقتصادی است (درمصرف نخ صرفه جویی می شود) .نسبت به ورود هوا یا آب نفوذ ناپذیرتراست ،تنظیم کشش با آن مشکل
است ،درصورت ضعیف بودن گره یا بازشدن آن ،زخم بطورکامل باز میشود .

بخيه پيوسته
.3ساده درون پوستی منقطع:
این نوع بخیه ،بصورت معکوس برای مدفون کردن گره ها استفاده میشود .جهت ترمیم درون پوستی و زیرکوتیکول بکارمی
رود.

بخيه ساده درون پوستي منقطع
.4درون پوستی پیوسته:
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یک نوع تغییریافته ازمترس افقی است .از بخیه های پوستی ضعیف تراست .لبه های زخم را بخوبی به یکدیگر نزدیک میکند.
در مصرف نخ صرفه جویی میشود .برای بستن درون پوستی یا زیرجلدی کاربرد دارد.

بخيه درون پوستي پيوسته
 .5قفل کردن فورد :
مشابه ساده پیوسته بوده با این تفاوت که پایداری آن درصورت معیوب شدن گره بیشتراست.کشیدن این نوع سخت تر است و
جهت ترمیم پوست بکار میرود.

بخيه قفل كردن فورد
.6کاشینگ یا بالشی:
یک واریاسیون ازمترس افقی پیوسته می باشد .فقط زیر مخاط را درگیر میکند و به مخاط تجاوز نمیکند .برای بستن احشای
تو خالی مانند مثانه ،معده یا رحم بکار می رود.

بخيه كاشينگ
 .7مترس افقی منقطع یا تشکی افقی:
بسته به میزان کشش گره باعث به خارج چرخیدن لبه های زخم ومخاط میشود .بنابراین قسمت های بیشتری از بافت زخم
در مجاورت هم قرار میگیرند و ممکن است خونرسانی را مختل کند .جهت بستن نواحی پرکشش و یا گهگاه برای ترمیم
تاندون های مسطح یا ماهیچه با عروق کم درفاسیای لبه زخم کاربرد دارد.
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بخيه مترس افقي منقطع
 .8مترس عمودی منقطع یا تشکی عمودی:
باعث چرخاندن لبه های زخم بطرف خارج میشود و باعث می شود که قسمتهای بیشتری از بافت زخم در مجاورت هم قرار
گیرند .در بافتهایی که در معرض کشش قرار دارند نسبت به نوع افقی استحکام بهتری دارد .وکمتر باعث بسته شدن عروق در
لبه های زخم میشود .برای بستن زخم در نواحی تحت کشش مانند بعضی نواحی پوست کاربرد دارد.

بخيه مترس عمودي منقطع
.9دور -نزدیک و نزدیک -دور:
این نوع بخیه واریاسیونی از مترس عمودی می باشد .کشش الزم برای قراردادن لبه های زخم درکنار هم را بدون این که لبه
زخم مستقیماً تحت کشش باشد ،فراهم میکند .جهت پوست ،زیرجلد و فاسیا که تحت فشار باشند کاربرد دارد.

بخيه دور -نزديک و نزديک -دور
ارزشيابي تکويني:
آزمون عملی بر اساس تکنیک های بخيه.
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عنوان مبحث جلسه یازدهم :روش های هموستاز و مراقبت از نمونه
هدف كلي :آشنایی با انواع روش های هموستاز و اصول مراقبت از نمونه
الف_ روش هاي هموستاز
اهداف اختصاصي:
آشنایی با انواع روش های هموستاز جهت پیشگیری از خونریزی
وسايل مورد نياز:
گاز ،لنگاز ،سرجی سل ،ژل فوم ،کاتانوئید و ...
مراحل انجام كار
با انواع روش ها و ملزومات مورد نیاز جهت هموستاز در حین جراحی از نزدیک آشنا شده و نحوه بکارگیری هریک را آموزش
میبیند.
کنترل خونریزی توسط دو شکل زیر در حال حاضر در اتاق عمل انجام می شود:
–کنترل با عوامل غیر تهاجمی مثل فشار موضعی و کمپرس
–کنترل با عوامل تهاجمی مثل سوزاندن و یا مسدود کردن انتهای رگ با نخ و ...که روشهای اصلی در اتاق عمل هستند .
در کنترل خونریزی با روش غیر تهاجمی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
–استفاده از تورنیکه
–استفاده از کمپرس موضعی تا انعقاد کامل
در کنترل خونریزی با روش تهاجمی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
–استفاده از دستگاه الکتروکوتر
–استفاده از لیگاشور
–استفاده از نخ های جراحی و بستن انتهای رگ (لیگیت کردن)
–استفاده از مسدود کننده ها مثل  bone waxدر خونریزی های استخوانی مثل جمجمه
•

در توضیح روشهای غیر تهاجمی بیشتر در خونریزی هایی استفاده می شود که خیلی خفیف بوده و در حد اوزینگ یا خونریزی
آهسته وریدی باشد.

•

در خونریزی های وسیع و سریع و یا شریانی بهیچ وجه روشهای غیر تهاجمی کاربردی ندارد.

•

در پروسیجرهای جراحی که احتمال خونریزی متوسط و یا شدید وجود دارد در صورت امکان با بستن تورنیکت به صورتی
که یک مفصل باالتر وجود داشته باشد می توان استفاده کرد که خود دستورالعمل خاص خود را دارد که در مطالب بعدی به
آن اشاره خواهیم کرد.

•

اگر بیمار تحت پروسیجر جراحی قرار گیرد که احتمال خونریزی شدید در آن باشد حتما باید به میزان احتمال خونریزی برای
وی خون رزرو و آماده قبل از شروع پروسیجر جراحی شده باشد.

•

در خونریزی های متوسط و خفیف اگر با کمپرس موضعی خونریزی قطع نشود از ابزاری بنام الکترو کوتر استفاده می
شود .گاهی عروق بقدری ضخیم است که دستگاه الکترو کمتر هم جوابگوی کنترل خونریزی را ندارد و بایستی توسط نخ های
جراحی غیر قابل جذب مثل سیلک سر انتهایی عروق مسدود و از ادامه خونریزی آن جلوگیری شود.
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خونریزی های با منشا سطح مقطع استخوانی ،فقط توسط مسدود کننده هایی که تحت عنوان  bone waxنامیده می شوند،
اقدام به جلوگیری از خونریزی می کنیم.
گاهی نیاز می شود در خونریزی هایی که از نواحی مثل کبد یا مغز که عروق زیاد و ظریف و با تراکم باال دارند از وسایلی
بنام سرجی سل که دو نوع ورقه ای و پودری دارا می باشد استفاده و از خونریزی موضع عمل جلوگیری می شود.

کاتانوئید یا پنبه دم دار یکی از انواع مهم تامپون های جراحی برای کنترل خونریزی در جراحی های حساس و میکروسکوپی
تامپون مغز و اعصاب است که با اسامی و اصطالحات گوناگونی شناخته شده و نامگذاری می گردند(نوروسرجیکال تامپون،
تامپون مغز ،پنبه دم دار ،پتی و کاتانوئید) .
یکی از سایزهای پنبه دم دار سایز  20*50میلی متر است که در جراحی هایی همچون المینکتومی ،دیسک بین مهره ای ،جراحی
مغز ،جراحی عروق دست و … استفاده می گردد.
این تامپون ها نوارهای مربع یا مستطیل شکل از الیاف فشرده طبیعی با جذب باال ،نرم و قابل انعطاف ،بدون ایجاد حساسیت با
حداقل پرزدهی هستند که در بسیاری از جراحی ها به ویژه جراحی های مغز ،ستون فقرات ،میکروسرجری ،عروق ظریف و
… برای کنترل خونریزی استفاده می گردند.
ب_ نگهداري و ارسال نمونه ها
اهداف اختصاصي:
کمک به تشخیص صحیح بیماری
پیشگیری از بروز اشتباه در تشخیص و درمان بیماری
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وسايل مورد نياز:
ظرف تمیز،خشک و در دار که اندازه ی آن به تناسب حجم نمونه انتخاب می شود -برچسب -قلم -محلول فرمالین یا هر
محلول دیگری که جراح دستور داده باشد به میزانی که نمونه را بپوشاند.
مراحل انجام كار
فرد اسکراب نمونه را به دقت از جراح تحویل گرفته و در ظرف نمونه به پرستار سیرکوالر تحویل
دهید.
پرستار سیرکوالر ظرف مورد نظر را به تناسب نمونه انتخاب کرده و در اتاق آماده بگذارید.
پس از قرار گرفتن نمونه در ظرف توسط پرستار اسکراب آن را با مقدار مناسب محلول نگه دارنده محافظت کنید.
برچسب مشخصات را پر کرده وروی ظرف بچسبانید (پرستار سیرکوالر).
مشخصات شامل نام و نام خانوادگی صحیح بیمار -نوع نمونه – محل و سمت برداشت نمونه) برای اعضاء زوج مانند
تخمدان ها ،حفرات بینی ،دست و  ( ..نام بخش -نام جراح – ساعت و تاریخ برداشت نمو -سن بیمار و شماره پرونده می
باشد.
نمونه ها را پس از بستن در ظرف در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال کنید.
همراه هر نمونه فرم درخواست بامشخصات کامل توسط پزشک و خودتان پر شده و ارسال می گردد.
کلیه مشخصات باال را در دفتر مخصوص ارسال نمونه های اتاق عمل ثبت نموده ،پس از ارسال از پاتولوژی امضای رسید
دریافت کنید.
نکات:
هرگز برچسب مشخصات را روی درب ظرف نچسبانید چون ممکن است در آزمایشگاه یا اتاق عمل درب برداشته شدهو با ظرف های دیگر اشتباه شود.
سرعت در ارسال نمونه جهت پاتولوژی نقش  Frozen Section -در مواردی مانند حیاتی دارد.
سواب های آلوده به ترشحات زخم در لوله شیشه ای مخصوص کشت قرارداده شده و بایستی دربسته به آزمایشگاه ارسال
گردد.
در صورتی که فواصل اعمال کوتاه و تعداد آن ها زیاد باشد  ،می توان قبل از برداشت نمونه برچسب مشخصات را نوشتهو ظرف مخصوص را نیز آماده کرد .این آمادگی بایستی در خود اتاق عمل انجام شده و ظرف بر چسب دار خالی را نبایستی
از اتاق عمل خارج کرد.
در مورد اعضای قطع شده به سیاست جاری بیمارستان مراجعه کنید .معموالً برای اعضای قطع شده در صورت عدم نیازارسال به پاتولوژی جواز دفن صادر می شود .در غیر این صورت ابتدا نمونه به پاتولوژی فرستاده شده و سپس جواز دفن
صادر می شود.
ارزشیابی تکوینی:
از دو تن از دانشجويان خواسته مي شود كه انواع روش های هموستاز را توضیح دهند.
از دو تن از دانشجويان خواسته مي شود كه فرايند مراقبت از نمونه را توضیح دهند.
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