نظیر پایین آورنده فشارخون ،آسپرین و ضدتشنج حتمًا

الپزاتوهی چیست؟

دانشگاه علوم پششکی وخدهات بهداشتی درهانی هزهشگاى

بیوارستاى پیاهبز اعظن ص قشن

الپزاتوهی وهزاقبتهای آى ؟

شناسنامه پمفلت آموزشی کد SU-01-89

الپاروتومی یک روش جراحی است که شامل برش بزرگ

به پزشک و پرستار اطالع دهید.

از طریق دیواره شکم برای دسترسی به حفره شکػم بػه

-8در صورت وجود پروتز یا اعضائ مصنوعی ،پػیػو و

منظور اکتشاؼ ،تش یص و درمان است وتوسط مت صص

پالک ،پیس قلبی به پزشک و پرستػار بػ ػط اطػالع

جراحی انجام می شود.
این روش برای عملهایی نظیر انسداد روده ،چسػبػنػدگػی
شکمی،توده شکمی  -،آپاندیس ،کیػسػت تػ ػمػدان،لػولػه
بستن،فتق شکمی وسرطانها  ...انجام می گردد.

 -01حداقل  8ساعت قبل ازعمل بػر اسػاس دسػتػور

توصیه های قبل اس عول :

پزشک آب و هیو گونه غذایی ن ورید.

 -0حتمًا در زمان بستري دستور کتبی پػزشػک را داشػتػه

 -00در صورت داشتن سابقه قبلی بیماری یػا سػابػقػه

باشید.

بیماری خانوادگی وسابقه جراحی به پزشک وپرسػتػار

 -2جهت دادن رضايت عمل در زمان تشكيػل پػرونػده ،

خود اطالع دهید.

حضور همسر يا گواهي فوت وي الزامي است .

هزاقبتهای بعد اس عول :

 -3حداقل هشت ساعت قبل ازعمل از خوردن وآشامػیػدن

 -0تا زمانی که پزشک وپرستار به شما اعالم نکرده

خودداری فرمایید.

اند آب و غذا ن ورید .سپس طبق دسػتػور پػزشػک

 -4شب قبل از عمل دوش بگیریدو شام ساده وسبک مػلػل

ازآب  ،آبميوه ،چاي  ،سوپ و  ....شروع كنيد .

سوپ میل نمایید.
از

سػػػػػػػوی

پػػػػػػػزشػػػػػػػک

الپزاتوهی وهزاقبتهای آى

شمادرخواست آزمایط،مشاوره،نوار قلب ،تست ورزش،

تهیه کننده
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 -9تمام وسايل زينتي از جمله النگو  ،گردنبند و  ...را در
منزل خارج كنيد .

 -5اگػػػػػػػر

عنوان

دهید ودندان مصنوعی را درآورید.

و ...شده است  .اقدامات الزم را انجام دهید و با در دست
داشػػتػػن جػػواب آن جػػهػػت تشػػكػػيػػل پػػرونػػده بػػه
پذيرش بیمارستان مراجعه نمایید.
 -6به هیو وجه در منزل محل عمل جراحی را با تیغ نتراشید

این کار قبل از عمل در بیمارستان انجام خواهد شد .
 -7در صورت داشتن بیماری خاص یا مصرؼ داروهػایػی

 -2داروهای خودرا طبق دستور وبه موقع مصػرؼ
کنید.
 -3در صورت داشتن خونریزی ،ترشح از زخم ،تهوع
،استفراغ ،درد شکمی شدید ویا تب به پرستار ب ط
اطالع دهید.
 -4هنگام راه رفتن در ب ط حتمًا مراقب بػاشػیػد کػه
سرگیجه یا خونریزی شدید نداشته باشػیػد در صػورت
نداشتن سرگیجه  ،ابتدا  5دقیقه در ت ت بػنػشػیػنػیػد و
پاهایتان را آویزان کنید وسپس می توانید با کمک پرسنل

بیمارستان و یا همراهتان راه بروید  .هیو گاه بدون کمک

 .5سعی کنید مرتب راه بروید چرا که راه رفػتػن

 -4ده تا چهارده روز پس از عمل  ،جهت کشػیػدن

 -02جهت ترميم سريعتر محل زخم  ،بايد از رژيم غذايي
پرپروتئين  ،پر كالري و سرشار از ويتامػيػن اسػتػفػاده

باعث جلوگیری از نفخ و یبوست می شود.

ب یه ها به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید.

-6در صورت بیهوشی اسپاینال ( ن اعی)  ،تػا 24

 -5در صورت بروز تنگي نفس  ،تب و لرز یا ترشح

ساعت از راه رفتن  ،نشستن و بػاال آوردن سػر

چرکی از محل ب یه ها  ،بروز خونریزی شدید از

كند.

محل زخم يا مهبل  ،تهوع و اسػتػفػراغ  ،عػدم

 -03در صورت آنکه طحال بیماری برداشته شود واكسن

اجابت مزاج  ،سوزش ادرار  ،ترشح مايع از واژن

پنوموكوك طبق دستور پزشک باید تزریق شود.

 ،درد شديد يك يا دو پهلو ،مشکالت ادراری  ،رنگ

 -04در مورد پیگیری واکسن های دوره ای ،ساالنػه بػه

خودداری کنید.
 -7راه بروید وبا احتیاط سرفه کنید و نفس عمػیػق
بکشید.
-8از خوردن غذاهای نفاخ ( حبوبات  ،سػبػزیػجػات
خام و )...خودداری نمایید .

پریدگی ،اشکال در اجابت مزاج وهرگونه عالئػم

 -9تعويض پانسمان ،پس از عمل طػبػق دسػتػور

حاد دیگر به بیمارستان و یا پزشک معالج مراجعه

پزشک انجام خواهد شد.

نمایید.

 -01در صورت کم شدن مقدار ودفعات ادرار بیمار،
به پزشک اطالع دهید.

خود هزاقبتی در هنشل:
 .0می توانید روز سوم پس از عمػل بػه صػورت
ایستاده حمام کنید  .به هیو عنوان روی ب یه ها را
لیف نکشید و محل ب يه هاي روي شكم را با آب
و كف صابون شستشو دهيد.

 .6از انجام دادن کارهای سػنػگػیػن در مػنػزل

كنيد .مصرؼ سبزيجات و مركبات و آب ميوه هاي تػازه
حاوي ويتامين  ، Cمي تواند به بهبود سريعتر زخم كمک

شما توضیحات الزم توسط پزشک وپرستار داده خواهد
شد؛ ملال واکسن آنفوالزا ساالنه در ماه مش ص تزریق
می گردد.

رصین غذائی:
  از غذاهای نرم استفاده کنید و از مصرؼ غذاهای

خودداری نمایید.

سنگین و حبوبات خودداری نمایید تا اجابت مزاج

 .7بػػراي نػػزديػػكػػي ،زمػػان آن را از پػػزشػػك

راحتی داشته باشید.

سوال نمائيد.

  رژیم غذایی شما بعد از ترخیص معمولی است اما
ازخوردن مواد غذائی که باعث سفتی شکم و نفخ

 -8كارهاي روزمره خود را 2تا 4هفته بػعػد از

می شوند مانند ت م مرغ ،لوبیا ومواد محرک مانند

عمل مي توانيد از سر بگيريد .

فلفل  ،ترشی و انواع سس ها وغذاهای چرب

-9پا نسمان به روش استريل و در فاصله زمػانػي

و...خودداری کنید.

 .2آنتی بیوتیک و مسکنهای تجویز شده را حػتػمػًا

توصيه شده از طرؼ پزشک  ،تعويض گردد.

مصرؼ کنید.

 -01جهت جلوگيري از بروز درددر هنگام جػابػجػا

 .3از غذاهای نرم استفاده کػنػیػد و از مصػرؼ

شدن درت ت وراه رفتن  ،محل عمل بػوسػيػلػه

غذاهای سنگین و حبوبات خودداری نػمػایػیػد تػا

قراردادن كف دست روي ناحيه عمػل حػمػايػت

اجابت مزاج راحتی داشته باشید.

شود.
 -00مصرؼ دخانيات و الكل بايد قطع گردد.

  جهت ترميم سريعتر محل زخم  ،بايد از رژيم غذايي
پرپروتئين  ،سبزیجات ومیوه جات و سرشار از
ويتامين استفاده كنيد .مصرؼ سبزيجات و مركبات و
آب ميوه هاي تازه حاوي ويتامين  ،Cمي تواند به
بهبود سريعتر زخم كمک كند.
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.

