دانشگاه علوم پششکی وخدهات بهداشتی درهانی هزهشگاى

پس از جراحی جهت مراقبت ازخود درمنزل نعیعاز

میان با نظر پزشک خود انجام دهید.

به ی سری اطالعات دارید با مطالوه این پمفعلعت

در صورت استفاده از گاز استریل روزانه تعوعویع

راهنمائی های الزم به شما ارائه می شود .

شود.
اگر بیمار قادر نمی باشد روزانه حمام نماید میتعوانعد

بیوارعتاى پیاهبز اعظن ص قشن

خود هزاقبتی درهنشل پظ اس
جزاحی

برای نظافت اطراف محل عمعل از گعاز اسعتعریعل

نحوه حوام و پانغواى بعد اس جزاحی
در صورتی ه منوی برای استحمام از طعرف پعزشع عتعان

آغشته به سرم نرمال سالین ( سرم نعمع عی )%9

ندارید  ،طبق دستورپزشک پس از ترخیص به حمام بروید

استفاده نمائید.

(غالبا  48ساعت بود ازعمل )و بی

از  15دقیعهعه طعول

ن شد.

خارج شده تا  1هفته پانسمعان شعود در جعراحعی

هنگام استحمام محل جراحی را بهتر است با شامپو بچعه

هایی که لوله یا درن نداشته اند تا  3روز کافی معی

به آرامی بدون استفاده از لیف بشوئید.

باشد و خشک و تمیز نگهداشتن محل عمل

پس از حمعام معحعل

در هنگام تووی

گاز استعریعل تعمعیعز،

توجه نمائید.
از پوشیدن لباسهای تنگ و دارای الیاف مصعنعوععی
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خودداری نمائید .در صورتی ه قادر به پعانسعمعان در

پانغواى
منظور از پانسمان کردن تمیز و خشک نعگعهعداشعتعن و
محافظت کردن از محل عمل تا التیام یافعتعن زخع

معی

باشد.
قبل از پانسمان دست های خود را به خوبی با آ

منزل نمی باشید به درمانگاهها و یا معراکعز معجعاز
پزش ی مراجوه نمائید.
پس از برداشتن پانسمان آلوده مجددا دستها بعا آ

گرم و

صابون بشوئید .نیازی به استفاده از بتادین و معحعلعول یعا
پمادهای ضدعفونی کننده نمی باشد.
عمل پانسمان کردن را در صورت استفاده از پعانسعمعان
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پانسمان به ظاهر زخ

خعود از

نظر قرمزی  ،تاول  ،ترشحات سفیدرنگ یعا بعد بعو

خشک نمائید.

عنوان

کافعی

می باشد.

عمل را با سشوار یعا

خود هزاقبتی هنشل پظ اس
جزاحی

در جراحی هایی که لوله یا سوند از درون شع ع

های نوین بدون گاز روزی دو بار ،روزانه یا یک روز در

و صابون شسته و خشعک شعود و از دسعتع ع
مخصوص پزش ی استفاده نمائید.
پانسمان آلوده درون کیسه نایلونی در بسته گذاشتعه
و سپس در زباله دان گذاشته شود.

فعالیت ها
نحوه هصزف داروها
اگر آنتی بیوتیک توسط پزشک برای شما نسخه شده
است آن را حتما تهیه نمائید و در ساعتهای مشخعص
و منظ استفاده نمائید.
درصورتی ه آسپرین مصرف می نمودید برای شعرو
مجدد آن به پزشک جراح خود مشورت نمائید.
از مصرف خودسرانه داروها پرهیز نمائید.
داروهای مس ن را قبل از آن ه دردتان شرو شعود
میل نمائید.

بیشتر از 2کیلوگرم  ،دویدن  ،پریدن  ،پیاده روی طوالنعی
مدت و سرپا ایستادن طوالنی پرهیز نمائید.
از استراحت بی

از حد در تخت خوا

ه پرهیز نمائیعد

و بطور کلی فوالیت مالی مانند پیعاده روی را داشعتعه
باشید.
به توصیه های پرستاران و پزش ان توجه نمائید.
موموال ٌ رانندگی را می توانید پس از طعی نعهعاهعت و
استراحت در منزل انجام دهید(.با صالحدید پزشک خود)

رصین غذایی
اگر بود از جراحی دچار یبوست شده اید بهتر اسعت
از غذاهای گیاهی مانند سبزیجات  ،نانهای سعبعوس
دار  ،میوه ها و مایوات و روغعن زیعتعون بعیعشعتعر
استفاده نمائید  .در صورت داشتن سابهه سنگ کلیعه
و اطال از نو آن با کارشناس تغذیه مشاوره نمائید
و بطور کل از مصرف نمک بپرهیزید .در صورت بعاال
بودن کراتینین خون و اطعال

لطفا از فوالیت سنگین مانند بلند کردن اجسام سنعگعیعن

از رییع

کارشناس تغذیه مشورت نمائید.

غعذایعی بعا

ورزشهای سنگین را موموال می توانید پس از  6هفته با
صالحدید پزشک و به آرامی شرو نمائید.
جهت اطال اززمان فوالیت جنسی از پزشک خود سوال
نمائید.
احغاط شوا پظ اس جزاحی
مم ن است پس از جراحی شمعا احسعاس ضعوعف و
خستگی نمائید و تمایل به خوابیدن داشته باشید.
شاید احساس درد و زخ گلو نمائید که بدلیل گعذاشعتعن
لوله هوایی در حین عمل جراحی می باشد.
در صورت بی حسی نخاعی ( از ناحیه کعمعر) معمع عن
است دچار سردرد یا دردپا و کمر شوید که با استراحعت
و مصرف مایوات و قهوه و استامینوفن کدئیعن و دراز
کشیدن بدون بال

برطرف معی شعود .تعمعامعی ایعن

احساسات و واکن

ها نرمعال هسعتعنعد و در زمعان

کوتاهی از بین خواهند رفت  ،در صورت طوالنی معدت
شدن با پزش تان صحبت نمائید.

پیگیزیها
به تاریخ و ساعت مراجوه به درمانعگعاه کعه در بعرگعه
خالصه پرونده وآموزش به بیمار شما ثبت شده تعوجعه
نمائید و سر وقت مراجوه نمائید.
لطفادر مراجوات نزد پزشک خالصه پرونعده و معدار
پزش ی خود را همراه داشته باشید.
حتمًا جوا

نمونه برداری را از قسعمعت آزمعایشعگعاه

بیمارستان پیگیری نموده و در وعده بودی ویعزیعت بعه
رویت پزشک برسانید.
توجه ویضه
در صورتی ه از محل زخ و جراحی بیعمعار تعرشعحعات
چرکی  ،سفید یا خونابه ترشح می شعود و یعا معحعل
عمل متورم و قرمز شد یا بخیعه هعا بعاز شعدنعد بعه
بیمارستان مراجوه نمائید.
درصورت داشتن تب باالی  37.7درجه سانتی گعراد بعه
پزشک اطال دهید.
همچنین در صورت بروز موارد زیر حتما با بیعمعارسعتعان
تماس بگیرید  :درد تیرکشنده و شدید که بعطعور معداوم
وجود دارد و دردی که بهبود نمی یابد .تغییر واضعح در
ماهیت و اندازه درد  ،اسهال شدید  ،استفراغ و تب

توصیه اهی زپکش معالج و رپستاران را رد مورد مراقبت از خود بدقت انجام دهید ات هب امید
رپوردگارسالمتی خود را بازیافته و ازبیمارستان مرخص شوید.

