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 واحد آموزش سالمت

 شهریار(ع)بيمارستان امام سجاد

 :مراقبت ها در منزل 

روز استحمام  با نظر پزشك تعيين مي شود   -1

و بايد محل عمل با آب وشامپد بچه شسته شده  

  .و سپس خشك كنيد

از خدر ن مدا  غذايي نفاخ تا يوك فوفوتوه         -2

شير و آبميده صنوعوتوي و      : بعدازجراحي شامل 

اجتناب كنيد و آب و مايعوات  ... حبدبات و مدز و

فراوان وروغن زيتدن ورژيم پورفويوبور شوامول         

سيزيجات تازه مصرف كنيد توا از يوبودسو            

 . جلدگيري شد 

 

 .ازنشستن به مدت طدالني بايد پرفيز كنيد-3

 

راه رفتن  رحد تحمل به برگش  حوركوات     -4

رو ه كمك مي كند و نفخ و  ر  ايوجوا  شوده      

 .پس ازجراحي را كافش مي  فد

 

 :نکات قابل توجه -

   ففته از بلندكر ن اجسام سونونويون      6تا

  .ورانندگي خد  اري كنيد

  روز از نز يكي خد  اري كنيد 44تا.  

       اروفاي تجديزشده تدسط پزشك را سور 

 . ساع  مصرف كنيد

            رصدرت تجديز پزشك از شوكوم بونود 

 .استفا ه كنيد

             روز ففتم تا  فم بعد از عومول جو و

كشيدن بخيه فا به  رمانناه زنان مراجوعوه   

 كنيد

درصورت بروزعالیم زیر باید فورا بهه    

 :پزشك معالج اطالع دهيد

قرمزي يا ترشحات چركي وبودبود از موحول             -

 جراحي

  رصدرت  اشتن ترشحات واژينال -

 تب و لرز واشكال  ر  فع و ر شكم  -

  ر  وقرمزي و تدرم ساق پا -



 :مراقبت بعد از عمل

ساعت بعد از عمل نباید چهيهز       21معموال تا 

تا زمانی كه در   .  بخورید و از تخت پایين بيایيد

تخت هستيد پاها را در تخت حركت دهيد تا از 

 .لخته شدن خون در پاها جلوگير  شود

از زمانی كه پرستار به شما اجازه  نهوشهيهدن      

مایعات را داد،از مایعات گرم شروع كهنهيهد و      

سپس از غذاها  نرم مانند سهو  و پهوره         

در روز اول بعد از بی حسی .  استفاده نمایيد ... و 

نخاعی برا  پيشگر  از سردرد یکی دو فنجان 

می توانيد طبق دستور پزشك از    . قهوه بنوشيد

 . مسکن خوراكی استفاده كنيد

پس از اینکه پرستار اجازه داد از تخت پایيهن   

دقيقه بررو  لبه تخت نشستهه   21بيایيد، ابتدا 

درصورتی كه سرگهيهجهه    . و پاهارا آویزان كنيد

 .نداشتيد باكمك همراه از تخت خارج شوید

نفس عميق بکشيد وسرفه كنيد تا از احتهمهال   

در هنگام سرفهه  .  عفونت ریه ها جلوگير  شود

برا  پيشگير  از درد،دست خود را رو  محهل  

 .عمل گذاشته و آرام  سرفه كنيد

معموال روز بعد از عمل سهونهدادرار  خهارج           

 .می شود

درد بعد از عمل طبيعی است و پهرسهتهار بها       

استفاده از مسکن ها  تجویزشهده تهوسه       

 .پزشك در تسکين درد به شما كمك می كند

ساعت بعد از عمل پانسمان ناحيهه   84معموال  

 .عمل در بيمارستان برداشته می شود

 :مراقبت قبل از عمل

الزم است قبل از اینکه شما به اتاق عمل بروید از 

دو نهوع    . نحوه بيهوشی در اتاق عمل آگاه باشيد

روش بيهوشی وجود دارد كه پزشك بيهوشی بر 

طبق صالحدید یکی از آنها را برا  شما انتخها   

 . می كند

پس از پایان عمل شما  تا :  روش بيهوشی عمومی

بيدار  كامل در اتاق ریکاور  می مانيهد ، در      

صورتی كه حالت تهوع داشتيد سر خود را بها      

. كمك پرستار بيهوشی به یك طرف برگردانهيهد  

پس از به هوش آمدن شما به بخش خود منتقهل  

 .می شوید 

این روش بسيار ایمن و   :  روش بی حسی نخاعی

. معایب كمی داردكه قابل پيشگهيهر  اسهت        

 سردرد شایعترین عارضه این نوع بی حسی است 

بعدازانتقال . كه به راحتی قابل پيشگير  ميباشد

به بخش تا زمانی كه حس پاهایتان برگهردد بهه     

پشت بخوابيد در حالی كه یك بالشتك در زیهر  

پس از برگشت كامل حس اندام .. سرتان قرار دارد

تحتانی در صورت نياز به نشستن این حركت را   

از زمانی كه پرستار به شمها  . به آرامی انجام دهيد

اجازه نوشيدن مایعات داد،مایعات زیاد بنوشيد تا 

 .از سردرد جلوگير  شود


