پيشگيري :برای کاهش خطر ابتال به سنگ صفراوی
نکات زیر را رعایت کنید -1 :از خوردن غذاهای چرب
وحاوی کلسترول زیاد خودداری کنید -2 .تحرک کافی
داشته باشید -3 .حتی االمکان از روشهای جلوگیری از
بارداری به غیر از قرص خوراکی استفاده کنید -4 .
سبزیجات ومیوه جات بیشتری میل کنید  -5 .وزن
ایده آل داشته باشید،چاقی مضر است -6 .از استعمال
الکل ودخانیات پرهیز کنید-7 .بیش از دو بار حاملگی
مضر است
بیمار بسته به نوع بخیه و پانسمان از
عصر روز عمل یا روز دوم بعد از عمل
می تواند استحمام نماید.
بخیه ها معموال یک هفته پس از عمل
کشیده می شوند و در همین حدود
هم بیمار کار روزانه اش را شروع می
کند .بهتر است چند هفته اول را از کار
بدنی سنگین پرهیز نماید.
پس از ترخیص در صورتی که بیمار درد
شدید شکم ،تهوع و استفراغ ،تب،
ضعف و بیحالی یا بی اشتهایی شدید
پیدا کرد باید به پزشک معالج خود
مراجعه نماید.
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كله سيستكتومي
قزوین  ،خیابان فردوسی  ،باالتر از چهارراه فردوسی  ،جنب مرکز دیالیز
تلفن33335637-07 :
وب سایتwww.mehreganhospital.ir :
پست الکترونیکی mehreganhospital@IRAN.IR :

:

کدED-PM-001-01 :
5131/51/51
انتشار

تاريخ
تاريخ بازنگري
منابع
تاييد پزشكان

5131/51/51
کتاب پرستاری داخلی و جراحی
برونر و سودارث-بيماريهای

آقاي دكتر شاهزانيان

آنچه يك بيمار پس از جراحي
كله سيستكتومي بايد بداند :

كله سيستكتومي يعني برداشت كيسه صفرا
جهت اين عمل جراحي بيمار  ۳-۴روز در
بيمارستان بستري ميگردد.
مراقبتهاي الزم در منزل:
 -۱جهت پيشگيري از روي هم خوابيدن
ريهها تنفس عميق و سرفه را با حمايت از
ناحيه عمل انجام دهيد و خلط را از ريه خارج
كنيد.
 -۲در صورت داشتن  T-Tubeو يا درن
نكات زير را رعايت كنيد.
 نشت صفرا از اطراف  T-Tubeو يا از محلدرن را فوراً به پزشك اطالع دهيد.
 پانسمان محل درن را در صورت خيسشدن تعويض نمائيد.
 از خم شدن و پيچ خوردن و بسته شدنلوله  T-Tubeجلوگيري كنيد و آن را هميشه
پائينتر از سطح بدن قرار داده و يا به تخت
آويزان كنيد تا صفرا براحتي در آن جريان
يابد.
:

از خم شدن و پيچ خوردن و بسته شدن
لوله  T-Tubeجلوگيري كنيد و آن را هميشه
پائينتر از سطح بدن قرار داده و يا به تخت

: -۳رژيم غذايي بعد از عمل :

معموالً بعد از عمل مواد جوشیده وشیرین بهتر تحمل
می شودرژیم غذایی نرم وکم چربی داده می شود .

آويزان كنيد تا صفرا براحتي در آن جريان

 -4از نوشابههاي الكلي استفاده نكنيد.

يابد.

 -۵مدفوع شما به مدت چند ماه بدليل اختالل

 -از پر شدن كيسه جلوگيري كنيد و آن را

در هضم و جذب چربي شل ميگردد و به

بطور متناوب تخليه نموده و ميزان ترشح آن

مرور زمان به حالت عادي بر ميگردد.

را با ثبت تاريخ و ساعت بطور دقيق يادداشت

 -۶شما ميتوانيد پس از  ۴-۶هفته فعاليت

نمائيد و آن را هنگام مراجعه به پزشك در

عادي خود را از سر بگيريد.

اختيار وي قرار داده تا زمان مناسب جهت

 -۷در صورت فرستادن نمونه جهت پاتولوژي

كشيدن آن معين گردد.

پس از ترخيص براي دريافت جواب مراجعه

 -در صورت افزايش زردي پوست و ملتحمه

نموده و آنرا به پزشك نشان دهيد.

و تيرگي ادرار ،مدفوع خاكستري ،بازگشت
سوزش سر دل ،آروغ زدن فوراً به پزشك
مراجعه كنيد.
 در صورت تب ،سكسكه ،نفخ شكم ودرد شديد به پزشك مراجعه كنيد.

 -۸هنگام ترخيص برگه خالصه پرونده و
نسخه داروئي به شما تحويل داده ميشود
زمان مراجعه به پزشك برگه خالصه پرونده
را با خود همراه داشته باشيد.
 -۹لطفاً داروها را طبق نسخه تهيه نموده و آن
را بطور كامل مصرف كنيد.

