پیطگیزی :تزای کاْص خطز
اتتال تّ سُگ غفزأی َکات
سیز را رعایت کُیذ -1 :اس
خٕردٌ غذاْای چزب ٔحأی
کهسرتٔل سیاد خٕدداری
کُیذ -2 .حتزک کافی داضتّ
تاضیذ -3 .حتی االيکاٌ اس
رٔضٓای جهٕگیزی اس
تارداری تّ غیز اس قزظ
خٕراکی استفادِ کُیذ -4 .
سثشیجات ٔيیِٕ جات تیطرتی
يیم کُیذ ٔ -5 .سٌ ایذِ
آل داضتّ تاضیذ،چاقی يضز
است -6 .اس استعًال انکم
ٔدخاَیات پزْیش کُیذ-7 .
تیص اس دٔ تار حايهگی يضز
است
یمار تستً تً وُع تخیً َ پاوسمان از
ب
عصر رَز عمل یا رَز دَم تعذ از عمل
می تُاوذ استحمام ومایذ.
تخیً ٌا معمُال یک ٌفتً پس از عمل
کشیذي می شُوذ َ در ٌمیه حذَد
ٌم تیمار کار رَزاوً اش را شرَع می
کىذ .تٍتر است چىذ ٌفتً اَل را از کار
تذوی سىگیه پرٌیس ومایذ.
پس از ترخیص در صُرتی کً تیمار درد
شذیذ شکم ،تٍُع َ استفراغ ،تة،
ضعف َ تیحالی یا تی اشتٍایی شذیذ
پیذا کرد تایذ تً پسشک معالج خُد
مراجعً ومایذ.
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آَچّ یك تیًار پس اس
جزاحي
كهّ سیستكتٕيي تایذ تذاَذ
:

كهّ سیستكتٕيي یعين
تزداضت كیسّ غفزا
جٓت ایٍ عًم جزاحي
 ۴-۳رٔس در
تیًار
تیًارستاٌ تسرتي
ييگزدد.
يزاقثتْاي السو در
يُشل:
 -۱جٓت پیطگريي اس رٔي
ْى خٕاتیذٌ ریّْا تُفس
عًیق ٔ سزفّ را تا
محایت اس َاحیّ عًم
اجناو دْیذ ٔ خهط را اس
ریّ خارج كُیذ.
 -۲در غٕرت داضنت ٔ T-Tube
یا درٌ َكات سیز را
رعایت كُیذ.
T َطت غفزا اس اطزاف ٔ Tubeیا اس حمم درٌ را
ً تّ پشضك اطالع
فٕرا
دْیذ.
 پاَسًاٌ حمم درٌ رادر غٕرت خیس ضذٌ تعٕیض
منائیذ.
 اس خى ضذٌ ٔ پیچخٕردٌ ٔ تستّ ضذٌ
نٕنّ  T-Tubeجهٕگريي كُیذ ٔ
آٌ را مهیطّ پائنيتز اس
سطح تذٌ قزار دادِ ٔ

اس خى ضذٌ ٔ پیچ خٕردٌ
Tٔ تستّ ضذٌ نٕنّ
 Tubeجهٕگريي كُیذ ٔ آٌ
را مهیطّ پائنيتز اس سطح
تذٌ قزار دادِ ٔ یا تّ
ختت آٔیشاٌ كُیذ تا
غفزا تزاحيت در آٌ
جزیاٌ یاتذ.
 اس پز ضذٌ كیسّجهٕگريي كُیذ ٔ آٌ را
تطٕر يتُأب ختهیّ منٕدِ
ٔ يیشاٌ تزضح آٌ را تا
ثثت تاریخ ٔ ساعت تطٕر
دقیق یادداضت منائیذ ٔ
آٌ را ُْگاو يزاجعّ تّ
پشضك در اختیار ٔي
قزار دادِ تا سياٌ
يُاسة جٓت كطیذٌ آٌ
يعني گزدد.
 در غٕرت افشایص سرديپٕست ٔ يهتحًّ ٔ تريگي
ادرار ،يذفٕع خاكسرتي،
تاسگطت سٕسش سز دل،
ً تّ پشضك
آرٔغ سدٌ فٕرا
يزاجعّ كُیذ.
 در غٕرت تة ،سكسكّ،َفخ ضكى ٔ درد ضذیذ تّ
پشضك يزاجعّ كُیذ.

: -۳رژیم غذایی بعد از عمل
:
ً تعذ اس عًم يٕاد
يعًٕال
جٕضیذِ ٔضیزیٍ هبرت حتًم يی
ضٕدرژیى غذایی َزو ٔکى
چزتی دادِ يی ضٕد .

 -4اس َٕضاتّْاي انكهي
استفادِ َكُیذ.
 -۵يذفٕع مشا تّ يذت
چُذ ياِ تذنیم اختالل
در ْضى ٔ جذب چزتي ضم
ييگزدد ٔ تّ يزٔر سياٌ
تّ حانت عادي تز
ييگزدد.
 -۶مشا ييتٕاَیذ پس اس
ْ ۶-۴فتّ فعانیت عادي
خٕد را اس سز تگريیذ.
 -۷در غٕرت فزستادٌ
منَّٕ جٓت پاتٕنٕژي پس
اس تزخیع تزاي دریافت
جٕاب يزاجعّ منٕدِ ٔ
آَزا تّ پشضك َطاٌ
دْیذ.
ُْ -۸گاو تزخیع تزگّ
خالغّ پزَٔذِ ٔ َسخّ
دارٔئي تّ مشا حتٕیم
دادِ ييضٕد سياٌ
يزاجعّ تّ پشضك تزگّ
خالغّ پزَٔذِ را تا خٕد
مهزاِ داضتّ تاضیذ.
ً دارْٔا را طثق
 -۹نطفا
َسخّ هتیّ منٕدِ ٔ آٌ را

