
بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدد  هده 

           ممکن است تا چند ساعت بعد از جراحی هم ادامه داشته 

 باشد به بیرو  از بد  هدایت هند.
  لوله ها در بیرو  از بد  به هیسه های پالستیکی متصدل

میشوند تا خو  در آنها جمع آوری شود. این لوله ها بعدد 

 .خم خارج میشونداز چند روز از ز

 راه رفتن و حرکت کردن:

  روز بعد از جراحی آموزش داده میشود تا چطدور بتوانیدد

عصدای  در تخت یا روی صندلی بنشینید و چطور توسط

راه بروید یا چطدور انددامها و مصاصدل را واهر یا زیر بغل

در اولدین  .حرهت دهید تا از خشکی آنها جلوگیری شود

فرصت حرهات هلیه مصاصل همه اندام ها بخصوص انددام 

عمل شده و بخصوص مصصل نزدید  بده م دل عمدل را 

شروع هنید. در ابتدا فیزیوتراپ  مصصل را خدم و راسدت 

عد از مدتی آموزش داده میشدود هده خودتدا  میکند. ب

 .مصاصل مورد نظر را حرهت دهید

  میله های به هاربرده شدده جهدت بابدت  –پیچ ها  –پین

هرد  استخوا  شکسته شدده نمدی تواندد وز  بدد  را 

ت مل هنند و در صورت وارد آمد  فشار ، خمیده و شدل 

ه می شوند و یامی شکنند. ازچوب زیر بغل و واهر جهت را

رفتن می توا  استصاده هرد ولی وز  بد  روی پای عمدل 

 شده انداخته نشود.

  .تنصس عمیق و سرفه به خروج خلط از ریه هم  میکند 

  یبوست از عوارض بعد از عمل می باشد هه به دلیل هاهش

آب  حرهت و استصاده از داروهای ضدد درد مدی باشدد .

مصرف مواد غدذایی حداوی  –هافی ، حرهت سریعتر 

میوه های تازه می  –غالت –یبر از جمله سبزیجات ف

 تواند برای جلوگیری از یبوست مصرف شود.

  بعدد از عمدل  ساعت 48معموال پانسما  زخم جراحی تا

پس از چند روز ایدن پانسدما   .جراحی تعویض نمیشود

 توسط پرستار عوض میشود.

  از روز سوم به بعد میتوانید حمام بروید.بخیه ها را تمیز و

تعویض پانسما  بایدد بعدد از مدرخ   ش  نگه دارید.خ

یدا همدراه بیمدار هده در شد  در منزل توسط پرسدتار 

 انجام شود. بیمارستا  اموزش دیده

  بخیه های ناحیه عمل شده دست و پدا دو هصتده پدس از

 عمل طبق نظر پزش  هشیده میشود.

   در هنگام راه رفتن دست عمل شده را برگدرد  آویدزا

 هنید.

 تددرخی  برگدده خالصدده پرونددده ،بددر  شددر   هنگددام

عمل،هددارت نوبددت درمانگدداه ودر صددورت لددزوم نسددخه 

دارویددی هدده بدده شددما ت ویددل داده میشددود را زمددا  

 مراجعه به پزش  همراه داشته باشید.
-جنااب ب ایراااتین راااران-بلاارار راااران-نشااین : راا را 

جراحا  ب ایراتین حیج محاد ااایع ل امت ای  و مرکاف فررهتیای  

 د رجیه ری 

 36364001رایره تلفن جیت پیاخگره  به اراالت:

 ،ل نک راهنای  مراجع نWWW.rajaeehosp.ac.irایهت :

 2014منبع:برونر و اردارث

           
 

 

 

 

 

 

بعد ا  عال جراح  قبل و مراقبت هی  

 یی  دات و پیرکستگ 

 
  فیطاه عبیس پرر تی ه کننده : 

 کیررنیس آمر ش به ب ایر

 

 1394خ تی ه : پیه ف تیره

 1398 دوم : بییر تیرهخ بی ب ن 

 م ن ینجنیب اقی  دکتر اتیئ د کننده علا  : 

 رترپد متخصص ا
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 مراقبت هی  قبل ا  عال:

  صبح قبل از عمل موهای ناحیه عمل را به فاصله شب یا

 سانتی متر از هر طرف بزنید. 20

  قبل از عمل توسط پزش   بخش  ویزیت می شوید در

آ  زما  سابقه بیماری های قلبی، اربی و داروهای 

 مصرفی را به پزش  اطالع دهید. 

  ساعت قبل از عمل واجب  8ناشتا بود  حداقل

زش  بخش به شما اجازه می است.تنها  داروهایی هه پ

 دهد تا صبح روز عمل با مقدار همی آب مصرف هنید. 

  ،  داروهایی مثل آسپرین ،رقیق هننده  های خو

داروهای ضد التهاب  باید از چند روز تا ی  هصته قبل 

 از عمل مصرف نشود.

 مراقبت هی  بعد ا  عال:

   بعد از انجام عمل جراحی، مدتی در م لی در هنار اطدا

د. یدد  سدداعت بعددد یددمیمان مددل بدده نددام ریکدداوریع

اهمیت زیادی دارد و در این مدت بیمدار بایدد  بیهوشیاز

باشدتا آبار داروهای بیهوشی هامال از بین  دقیقا ت ت نظر

بروند و بعد از اینکه بیمار هوشیاری خود را بطدور هامدل 

 .دیبدست آورد به بخش منتقل میشو

 گ چ  بعد ا  عال:

  در بخش بیمار ممکن است تا مدتی حالت گیجی داشدته

داروهای بیهوشی یا بده علدت  باشد. این وضعیت به علت

ی حین عمل است. حالت گیجی هم خونی ناشی از خونریز

 .بیمار به تدریج بهبود می یابد

 خرردن و اریم دن:

  اگر جراحی با بیهوشی عمومی انجام شده است، تا چندد

   . بعد از چند ساعت،خورده شودساعت نباید چیزی 

 

هسب اجازه از پرستار ابتدا چندد قاشدق میتوا  پس از 

احتی نشدد داد و اگر ت مل هرد و دچدار ندار بیمار آب به

بعدد از اینکده بیشدتری داد. میتوا  بتدریج به او مایعات

رژیم غذایی برای بیمار شروع شد در صورت مبتال نبود  

به بیماریهای خاص )قلبی ، تنصسی ، دیابت و ...( از هلیده 

مواد غذایی میتوا  بهره برد. برای بهبود باید بافت جدید 

دارد و غذا بایدد ساخته شود هه این نیاز به انرژی فراوا  

سرشار از گلوهز ، چربی ، پدروتیین ، امدال  و ویتامینهدا 

 .باشد

 درا  کش دن:

  سداعت  24اگر بیمار با بی سی منطقه ای عمل شده، تدا

نباید پشت تخت او را باال آورد و در این مدت سدر بیمدار 

 باید هامال پایین باشد وگرنه دچار سردرد شدیدی میشود

 روز ادامه پیدا هند.هه ممکن است تا چند 

 درد بعد ا جراح :

  درد مدت هوتاهی پس از جراحی به سرعت هاهش می

روز اغلب فقط گاهی برای رفع  3الی  2یابد. بعد از 

خوراهی سصتی و گرفتگی عضالت به داروهای مسکن 

در بیمارستا   طبق دستور پزش  نیاز پیدا می هنید. 

هاهش  مسکن های قوی داده میشود تا شدت درد را

دهد. این مسکن ها معموال مخدر هستند. مصرف این 

چو  موجب تزریقی نباید زیاد باشد  هایمسکن

د با مصرف یباید انتظار داشته باشمسمومیت میشود. ن

دارو درد هامال برطرف شود. ممکن است همی از درد 

باقی بماند. افراط در مصرف داروی ضد درد مخدر برای 

 .و توصیه نمیشودده حذف هامل درد خطرناک بو

  با باال نگه داشتن اندام عمل شده نسبت به سطح بدد  و

استصاده از هیسه یخ می توا  به هنترل درد و تورم هم  

 هنید. 

  قبل از شدت گرفتن درد ، داروی ضدد درد را از پرسدتار

 درخواست هنید. 

  سدردی و رند   تورم و درد غیر قابل هنترلدر صورت ،

 ریعا به پزش  اطالع دهید.سپریدگی انگشتا   

 خطر عفرنت بعد ا  جراح :

 در م ل عمل وجدود  عصونت در هر عمل جراحی احتمال

دارد. پدس در چنددد روز اول بعددد از عمدل جراحددی، بدده 

تزریقدی داده )چدرک خشد  هدن(  آنتی بیوتی  بیمار

میشود تا احتمال عصونت بعد از عمل جراحی هاهش پیدا 

هند. ممکن است پزش  معالج داروهای آنتدی بیوتید  

خوراهی برای شما تجویز هند تا بعد از مدرخ  شدد  از 

 ازقطع. بیمارستا  تا مدتی از آنها در منزل استصاده هنید

 هرد  آ  بدو  دستور پزش  خودداری هنید. 

 تب ، لرز ، قرمزی  از جمله  در صورت داشتن عالئم عصونت

روج ترشح چرهی از ناحیه عمل شده و  حساسیت در و خ

 به پزش  مراجعه هنید. لمس 

یکی از عدوارض شکسدتگی لخته ردن خرن در رگ هی:

اسدت .  لخته شد  خو  در سیاه ر  های عمقی سا  ها

لخته شد  خو  در اندامهای ت تانی بسیار خطرناک بوده 

و ممکن است موجب اختالل در عملکرد قلب و ریه شود. 

تانی و در این عارضه بخصوص در شکستگی های اندام ت 

مدار بعد از جراحدی بده بی سنین باال یشتر دیده میشود.

داروهایی داده میشود تا از لختده شدد  خدو  در پاهدا 

رقیدق هنندده   داروها داروهدای  جلوگیری شود. به این

خو  میگویند. استصاده از این داروها ممکن است تا چند 

 .هصته بعد از جراحی هم ادامه پیدا هند

پزشد  جراحدی در حدین عمدل  :لرله تخل ه تررحیت

 تیکی در درو  زخم جراحی ممکن است لوله های پالس
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