
  جهت تسكين درد در چند روز اول بعد از عمل جراحي از
ضد دردهاي خوراكي تجويز شده استفاده كنيد و در 
صورت درد غير قابل كنترل به پزشك معالج مراجعه 

 كنيد. 

  جهت جلوگيري از بروز درد در هنگام جابجا شدن در
تخت و راه رفتن ، حمايت محل عمل روي شكم بوسيله 

روي ناحيه عمل شده يا استفاده از قرار دادن كف دست 
 شكم بند مي تواند موثر باشد. 

  جهت بهبود گردش خون و جلوگيري از ايجاد عوارض بايد
هر چه سريعتر از بستر خارج شده و با حمايت راه 

 برويد.

  .مصرف دخانيات و الكل بايد قطع گردد 

  جهت ترميم سريعتر محل زخم ، بايد از رژيم غذايي پر
پر كالري و سر شار از ويتامين استفاده كنيد  پروتئين ،

مصرف سبزيجات و مركبات و آب ميوه هاي تازه حاوي 
، مي تواند به بهبود سريعتر زخم كمك كند   cويتامين 

 .از مصرف غذاهاي نفاخ بپرهيزيد. 

  در صورت هر گونه مشكل پس از ترخيص مي توانيد به
 درمانگاه اورژانس مراجعه كنيد. 

 ارت ترخيص خود كوشا باشيد و در زمان توصيه در حفظ ك
شده جهت كنترل به پزشك معالج خود مراجعه كنيد.در 
زمان ترخيص  برگه خالصه پرونده  و شرح عمل  به شما 
تحويل داده مي شود كه زمان مراجعه بعدي به درمانگاه 

در ويزيتهاي بعدي الزامي  همراه داشتن اين برگه ها
  است.

اشته شود ، فرد در معرض ابتال به اگر طحال فرد برد
عفونت هاي جدي قرار خواهد داشت ، لذا توصيه مي شود 

:  

يد و از تماس با افراد مبتال به مراقبت سالمت خود باش - ١
بيماريهاي عفوني و تب دار اجتناب كنيد و در صورت بروز 

 تب به پزشك مراجعه شود. 

ه در صورت تجويز آنتي بيوتيك ، به موقــع مصــرف و دور - ٢
 درماني تكميل گردد. 

 ساالنه واكسن آنفلوانزا را تزريق كنيد. - ٣

 ٣- ٥واكسن پنوموكوك بعد از طحال برداري تزريق و هــر  - ٤
 ك تكرار گردد.با نظر پزشسال 

از مسافرت به اماكن با احتمال عفونــت هــايي مثــل  - ٥
  ماالريا و .. اجتناب كنيد. 
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  شهيد رجايي جراحيحاج محمد اسماعيل امتياز و مركز فوريتهاي 
 

  ٣٦٣٦٤٠٠١سواالت: شماره تلفن جهت پاسخگويي به

  ،لينك راهنماي مراجعينWWW.rajaeehosp.ac.ir:سايت 

-آموزش به بيمار و خانواده تاليف و گردآوري غاطمه غفاريمنابع:

  :حميد بزاز كاهاني نكات طاليي در پرستاري تروما تاليف و ترجمه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پارگي طحال
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  طحال :
و داخلي شكمي است كه در ســمت چــپ طحال يك عض

فسمت فوقاني شكم ، در كنار معده و بــاالي كليــه چــپ 
قرار گرفته است. در حالت طبيعي ، نمــي تــوان آن را از 
طريق جدار شكم لمس كرد. طحــال نقــش مهمــي را در 

  پاسخ هاي ايمني بدن ايفا مي كند.

:درد در قسمت فوقــاني و چــپ  عالئم پاره شدن طحال
اس درد و ناراحتي هنگام لمس كردن بخش احس –شكم 

 –احساس گيجــي و ســبكي ســر  –فوقاني و چپ شكم 
درد شــانه  –كاهش فشار خون به دليل خونريزي داخلي 

بروز عالئم شوك مانند رنگ پريدگي  –تاري ديد  –چپ 
  ، بي قراري و غش كردن.

  سي تي اسكن- سونوگرافي–معاينه باليني تشخيص :

  درمان پارگي طحال :

اگر پارگي طحال قطعي شود، فرد را فورا به  جراحي :- ١
اتاق عمل جراحي مي برند زيرا پارگي طحال با خونريزي 

، مقــدار زيــادي طحــال شدن با پاره .وسيع همراه است
خون به حفره شكم وارد مي شود ومي تواند بــراي فــرد 

  كشنده باشد. 

برخي جراحت هاي خفيــف طحــال :درمان حمايتي-٢
چنــد روز است بهبود مي يابند. ولي ممكن  بدون جراحي

در بيمارستان بستري شويد. پزشك مراقبــت هــاي الزم 
را انجام مي دهد تا خون هاي از دســت  نمثل تزريق خو

  رفته جبران شود. 

به دليل امكان تهوع و استفراغ بعــد مراقبت قبل و بعد از عمل :
  از طريق دهان چيزي ساعت  ١٢تا  ٨از عمل بصورت روتين 

  
  

پس از عمل نيز تا زماني كه پزشــك صــالح نبايد خورده شود و 
  د. يبداند بايد ناشتا باش

است نبايد از راه دهان چيــزي  هتا زماني كه پزشك اجازه نداد

  خورده شود.
ه در زمــان طبق دستور پزشك رژيم غذايي با مايعات صاف شــد

ازگشت حركات روده و و بتدريج پس از بمقرر بعد از عمل شروع 
دفع گاز ، رژيم نرم و سپس معمولي در حد تحمــل شــروع مــي 

  گردد. 
توصيه مي گردد قبل از رفتن به اتــاق عمــل از همــراه داشــتن 
وسايلي نظير زيور آالت ، دندان مصنوعي ، يا هر عضو مصــنوعي 
ديگر ، لباس زير خودداري كرده و آرايش و الك نــاخن نداشــته 

  د. يباش

پزشك در حين عمــل جراحــي لولــه  عمل ممكن است : بعد از 
ن وســيله خــونريزي يهاي پالستيكي در درون زخم بگذارد تا بد

ممكن است تا چند ساعت بعد از جراحــي كه مختصر داخل بدن 
هم ادامه داشته باشد به بيرون از بدن هــدايت كنــد. همچنــين 

ترشحات از معــده و كــم كــردن جراح ممكن است جهت خروج 
بگذارد ، بايد مراقب بود  ايي معده - بيني ناحيه عمل سوندفشار 

  زير بيمار قرار نگيرد.  اتصاالت كشيده نشود و ياكه اين 

  فعاليت : 
جهت بهبود گردش خون و جلوگيري از ايجاد نفــخ و مشــكالت 
گوارشي بايد هر چه سريعتر پس از عمل و اجازه پزشك معالج با 

عمل بايد در هنگام خروج از د. پس از ياز بستر خارج شو ،كمك
تخت ابتدا كنار تخت نشسته و پاها را آويزان كنيــد اگــر دچــار 
سرگيجه و تهوع نشديد در مدت چند دقيقه كنار تخت ايستاده 

  و سپس با كمك راه برويد.

  در صورت وجود سوند ادراري: 
 د زيــرا ادرار يكيسه ادرار را باالتر از سطح بدن قرار نده

 ه مي شود و باعث عفونت مثانه مي شود. آلوده وارد مثان

  كيسه تخليه ادرار نبايد با زمين تماس داشته باشد بهتر اســت
 بصورت قالب هايي از لب تخت آويزان باشد . 

  لوله و كيسه تخليــه خــودداري كنيــد از دست كاري بي دليل
 ومايعات فراوان بنوشيد. 

  اري:ادرپس از خارج كردن سوند 
در اثر وضعيت خوابيده در تخت مي تواند سبب تخليه ناقص مثانه 

مقدار كافي مايعــات  ود عفونت ادراري گردد لذا توصيه مي ش
د  و در صــورت يــمصرف كرده وهر سه ساعت يكبــار ادرار كن

بروز تب يا سوزش و درد در هنگــام ادرار كــردن اطــالع داده 
  شود.

جهت پيشگيري از مشكالت تنفسي و بهتر  خارج شدن خلط مــي 
ايست تنفس عميق و سرفه را همراه با قرار دادن دست  روي ب

محل برش جراحي (براي بي حركت كــردن ناحيه)بــه صــورت 
  موثر انجام دهيد.

در چند روز اول بعد از عمل در محل جراحي درد پس از جراحي :
در صورت درد پرستار طبق دستور پزشك د. ياحساس درد دار

  دهد. يمرا كاهش شما با دادن مسكن ، درد 

  مراقبت هاي الزم هنگام ترخيص:
  محل زخم جراحي پس از عمل جراحي بايد تميز و خشك نگه

داشته شود و در صورت وجود هر گونه قرمز ، تورم ، حساسيت 
و يا ترشح چركي از محل زخم و يا بروز تب ، سريعا به پزشك 

 معالج مراجعه كنيد. 

  ١٤بخيه هــا . ، تعويض گرددروزانه پانسمان به روش استريل 
روز بعد از عمل جراحي با نظر پزشك كشــيده ميشــود.حمام 

 رفتن سه روز بعد از عمل بالمانع است.

  داروهاي تجويز شده از طرف پزشك معالج (آنتي بيوتيك ها ضــد
دردها) بايد در فاصله زماني معين مصــرف گــردد و از قطــع يــا 

 خود سرانه دارو بپرهيزيد. مقدارتغيير 


