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.قدمت جراحی به زمان پیدایش حیات انسان باز می گردد

جراحی از جمله رشته هاي پراهمیت پزشکی می باشد که  نیاز به دانش و مهارت  
تخصصی دارد

جراحی به معنی تشخیص و درمان طبی بیماري ها، صدمان و معلولیت ها به وسیله 
.دست یا وسایل جراحی است

.لغت جراحی از واژه یونانی به معنی کارکردن با دست گرفته شده است

درگذشته از جراحی براي خارج کردن شیطان از کاسه سر و بدن استفاده می شد

.در دوره هاي رومی و جنگ هاي نژادي همگان با جراحی تروما بود
در ان دوره همزمان با مومیایی کردن اجساد می توان پی به اصول پانسمان و 

.ضدعفونی برد



سال قبل از میالد مسیح بر می گردد5000در بین مصریان جراحی ختنه مردان به 

رساله ادوین اسمیت مهمترین و کاملترین رساله جراحی در مصر باستان بوده است
.در این رساله از جراحی تروما بحث شده است

در این زمان رایجتریم وسیله ساخته شده چاو جراحی سنگی بود

به عنوان یکی از برجسته ترین چهره هاي پزشکی در تمام ) بقراط(هیپو کرات
.دوران شناخته شده است که به نام پدر علم طب معروف است

کتاب در زمینه طب داخلی نوشته است  60بقراط بیش از 
به عنوان پدر علم طب معروف است

وي در یکی از این کتاب ها به نام جراحی در مورد توصیف اتاق عمل،بیمار،

مسئول اتاق عمل، وسایل جراحی ، چراغ جراحی و اصالحات جراحی بحث کرده است 



جراح یونانی مطالعاتی در خصوص اناتومی بدن به خصوص ) جالینوس(گالن
دستگاه گردش خون و قلب انجام داد که به عنوان اولین اناتومیست بزرگ  

.شناخته شد
همچنین وي نکاتی درمورد شستشوي زخم با شراب یا اب جوشیده در 

.کتابش اورده است
در قرن چهاردهم میالدي براي بند اوردن خونریزي از اهن گداخته و 

.سوزاندن به جاي لیگاتور استفاده می شد

جراح زبردست فرانسوي درپیشرفت جراحی  ) امبروز پار( 16در قرن 
وي از اهمیت لیگاتور و موارد استفاده ان در . نقش بسیار مهمی داشت

بستن شریان ها پس از آمپوتاسیون و کوتر کردن رخم بدون استفاده از  
آهن  داغ اشاره نمود



.در کتابی به معرفی انواع بریس و پروتز اختصاص دد ) امبروز پار(
دراین کتاب استفاده از بریس ها براي شکستگی و همچنین کفش هاي ویژه 

.براي کنترل تغییر شکل پاجنبري استفاده شد
همچنین وي به عنوان یکی از پیشگامان طراحی و ساخت پروتزهاي چشم به 

.شیوه نوین مطرح می باشد

ویلیام هاروي دانشمند انگلیسی اولین کسی بود که گردش خون را کشف و 

فیلیپ ترانسفوزیون خون را براي اولین بار در اعمال جراحی   1795در سال 

.استفاده کرد و از مرگ و میرهاي حین جراحی پیشگیري نمود



از مواد گندزدا یا ضد عفونی کننده در جراحی استفاده کرد 1867جوزف لیستر 
وي از محلول اسیدکربولیک براي تمیز کردن زخم ها و بریدگی هاي عمل جراحی 

و همچنین ضدعفونی کردن دست هاي جراحی استفاده کرد
به نوعی می توان گفت تکنیک هاي اسپتیک جراحی توسط لیستر پایه گذاري شد

لویی پاستور پدر علم میکروبیولوژي ویروس شناسی و ایمونولوژي با کشف  
میکروب و این که میکروب  در اثر حرارت ازبین می رود از روش سترون کردن  

.براي  ضد عفونی استفاده نمود

رابرت کخ پزشک نامدار آلمانی کشف نمود هر بیماري عامل مشخص دارد 
.عامل اصلی سل را کشف نمود  



استفاده از فوالد ضد زنگ ساخت ابزارهاي جراحی را متحول ساخت 1900در دهه 
کولی باتکمیل دستگاه قلبی ریوي اولین پیوند قلب مصنوعی را ایجاد 1950در سال 

الکساندرو فلمینگ اولین کسی بود که از قارچ پنی سیلیوم براي ساخت پنی سیلین 
. استفاده  نمود و موجب کاهش مرگ و میر بعد جراحی به دلیل عفونت شد

شروع انقالب تکنولوژي جراحی بوده و جراحی هاي اندوسکوپ اغاز شد 1980



1890تا1880دلیل عمده روند پیشرفت جراحی در دهه 4
پیشرفت اطالعات در زمینه اناتومی بدن انسان -1
پیشرفت روش هاي کنترل خونریزي و هموستاز درجریان عمل -2
بی حسی و بی هوشی که اجازه عمل هاي بزرگ را می داد -3
شناخت عفونت و روش هاي به دست اوردن شرایط ضدعفونی براي عمل -4



آغاز شد  زیرا حتی مصرف   1987استفاده از ماسک در اتاق عمل از سال 
زیاد انتی بیوتیک نمی تواند مانع عفونت شود ولی استفاده از ماسک موجب 

.کاهش عفونت ها شد

تشکیل شد  1890انجمن کانادایی و آمریکایی فارغ التحصیالن پرستاري در سال 

تکنسین هاي اتاق عمل   1891در سال . به انجمن پرستاري امریکاتغییر نام داد

تجارب پرستاران اتاق عمل در  1900در سال . نیز به این انجمن اضافه شدند

مارتا لوسی شرح وظایف پرستاران  1901حرفه پرستاري گنجانده شد و در سال 

اتاق عمل را تدوین نمود 



 1957انجمن پرستاران اتاق عمل شکل گرفت و  در سال  1949در سال 
از انجمن پرستاري جدا و مستقل شد و اولین شماره رسمی مجله پرستاري 

.منتشر شد 1960اتاق عمل در سال 

کار پرستار اتاق عمل فقط اماده سازي بیمار براي جراحی   1950در سال هاي 

تحقیقات پرستاري در اتاق عمل  1970تا 1960بوده است تا اینکه در سال

.بر روي مالحظات روانی  و اموزش به بیمار تاکید شد. رواج پیدا نمود



تاریخچه جراحی در ایران

.یال قبل از میالد مسیح بر می گردد که 3000تاریخچه جراحی درایران به 
.از بقایاي جمجمه در شهر سوخته زابل به دست امد

در دانشگاه جندي شاپور  در دوران ساسانی قسمت هاي مهم طب جراحی  
.  تدریس شد

محمد بن زکریاي رازي اولین کسی بود که از روده حیوانات براي بخیه 
.کردن استفاده نمود

ابوعلی سینا در کتاب قانون از درمان غیرجراحی بواسیر و پروالبس روده، 
.بی اختیاري ادرار و احتباس اداري و سنگ مثانه و کلیه صحبت نمود


