تسوِ تؼالی
تعریف:

ّز دٍ ساػت يکثار در تخت تغييز ٍظؼيت

از اًجام اقذاهاتی کِ باعث افسایش فشار هغس

ایي ًَع جراحی شاهل باز کردى جوجوِ

جْت دسترسی بِ ساختواى ّای داخلی آى هی
باشذ .از ایي جراحی جْت برداشتي تَهَر ٍ لختِ

پس از عول هیشَد هثل :عذم سرفِ ،عطسِ ،
.

فیي کردى ٍ زٍر زدى حیي دفع خَدداری کٌیذ

اگر پس از جراحی  ،تِ حلق خَد طعن شَر حس
کردیذ حتوا بِ هراکس

خَى ٍ کٌترل خًَریسی استفادُ هی شَد .

داضتِ ٍ تِ پْلَ ّا ّن تخَاتذ.

درهاًی هراجعِ کٌیذ

زیرا ایي عالهت هی تَاًذ ًشاى دٌّذُ ًشت هایع هغسی بِ

سز ،كتفْا ،تاسي ،پاضٌِ پاّا ( كِ تيطتز تحت فطار
ّستٌذ) ،اس ًظز لزهشي يا سخن رٍساًِ تزرسی ضَد.
هلحفِ ّاي سيز تيوار تايذ ّويطِ صاف ٍ
خطك تاضٌذ .رطَتت تاػج ايجا سخن هی ضَد.
تزاي جاتجايی تيوارً ،ثايذ ٍي را رٍي تخت

داخل گلَ باشذ.

تکطيذ.

عَارض جراحی جوجوِ:

اگز دٍراى ًماّت تيوار ٍ خَاتيذى در تستز

پس اس ّز جزاحی هوکي است ػَارظی رخ دّذ.
ضايغ تزيي ػَارض پس اس جزاحی هغش ضاهل

پَست ًَاحی تزجستگی ّاي استخَاًی)پطت

طَالًی ضذ تْتز است اس تطك ّاي تادي يا هَاج
:

تزاي تيوار استفادُ ضَد.

عفًَت ،زخن بستر ٍ ایجاد لختِ خَى در پاّا هی باشٌذ.

هراقبت ّای پس از جراحی هغس در هٌسل:
كٌتزل تة :اگز تيوار پس اس ػول تة داضت هی تَاى
الذاهات سيز را اًجام داد:
سزد در ًَاحی سيز تغل ٍ كطالِ راى

 ،اًجام تي

ضَيِ هَحز (گذاضتي گاس خيس سيز تغل .كطالِ راى ّا
رٍي سز ٍ پاّا)
هصزف دارٍّاي تة تز تايذ سيز ًظز پشضك هزتَطِ
تاضذ.

ازتشكیل لختِ خَى

عالئن عفًَت هحل جراحی :لزهشي ٍ درد در هحل تزش
جزاحی ٍ ٍجَد تزضحات چزكی در هحل تخيِ ّا
در صَرت تزٍس ػالئن فَق تِ پشضك هزاجؼِ كٌيذ.

* پانسمان سر بايد به روش استريل تعويض شود

تزداضتي پتَ ٍ پَضص ّاي تيوار  ،استفادُ اس كوپزس

هراقبت ّای الزم جْت پیشگیری

تا عفونت ناحیه عمل رخ ندهد .
پیشگیری از ایجاد زخن ّای فشاری
هوکي است تيوار تا هذتی در تستز ًياس تِ استزاحت
داضتِ تاضذ در ايي هذت تايذ الذاهات سيز را اًجام
داد تا تيوار دچار سخن تستز ًطَد:

 تْتز است تيوار ّزچِ سٍدتز پس اس دستَر
پشضك راُ اًذاسي ضَد كِ ايي اهز سثة جلَگيزي
اس تطکيل لختِ خَى هی ضَد .در صَرت استزاحت
طَالًی در تستز ٍ راكذ هاًذى خَى احتوال تطکيل
لختِ خَى در پا سياد است .تزاي كاّص ايي احتوال:
 اس جَراب ّاي ٍاريس (كطی طثی) هی تَاى
استفادُ كزد.
 اًجام فيشيَتزاپی پاّا ٍ حزكت دادى آًْا (تَسط
خَد تيوار يا تَسط فيشيَتزاج)ًيش تسيار هٌاسة
است.
 دارٍّاي ظذ اًؼماد تجَيش ضذُ تَسط پشضك تايذ
تِ صَرت هٌظن هصزف ضًَذ.


رصيم غذايي

آموزش ها در منزل
هزالثت اس سخن ٍ تؼَيط پاًسواى استزيل

مصزفي در منشل


داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی سوٌاى

غذاهاي پز فيبز

هزكش آهَسضی پژٍّطی درهاًی كَحز

مثل:

طثك دستَر پشضك (پاًسواى هؼوَال يکزٍسدرهياى

هؼاًٍت آهَسضی ٍ پژٍّطی

هيَُ جات ٍ سثشي ّا،رٍغي سيتَى،آب اًگَر

تا تتاديي ٍ تِ رٍش استزيل تايذ تؼَيط ضَد).

ٍ آلَ ٍ اًجيز خطك خيساًذُ در آب جْت

هؼوَال  10-7رٍس پس اس تزخيص تايذ هجذدا تِ

جلَگيزي اس يثَست تاضذ.

پشضك هزاجؼِ ضَد تا سخن را تزرسی كزدُ ٍ تخيِ

ٍاحذ آهَسش تيواراى

جراحی جوجوِ

ّا كطيذُ ضًَذ.
تا سهاى ٍجَد تخيِ در سز ًثايذ سز را


در صَرت ٍجَد عالئن زیربایذ سریعا بِ هراکس

ضست.
دارٍّايی كِ پشضك تزاي تيوار پس اس تزخيص



تجَيش هی كٌذ تايذ تِ صَرت هزتة هصزف



ضًَذ.

تْتز است تيوار تا سهاى ٍجَد تخيِ ّا استزاحت



كافی را داضتِ ٍ سهاى ضزٍع فؼاليت ّاي هؼوَل



خَد را اس پشضك هزتَطِ سَال ًوايذ.
هوکي است تيوار ًياس تِ فيشيَتزاپی يا سايز



الذاهات تاستَاًی در هٌشل داضتِ تاضذ كِ تايذ



تب،
خزوج تزشح اسمحل عمل ،
سزدرد پيشزونده و اختالل بينايي
ناگهاني

درصَرت ٍجَد ّرگًَِ سَال یا ابْام با شوارُ تلفي
ّای زیر تواس گرفتِ شَد :

ايي اهز اس پشضك سَال ضَد.
هی تَاى اس كالُ يا كالُ گيس تا سهاى رٍيص



كاهل هَّا جْت تْثَد رٍحيِ تيوار استفادُ



كزد.

درهاًی هراجعِ ًوایذ :

 33437824بخش جراحی
هٌثغ:

K(E.R)Epp/12/94.4/0

پزستاري داخلی جزاحی تزًٍزسَدارث تيواري ّاي هغش

تْيِ كٌٌذُ :طاّزُ طاّزكزد

ٍ اػصاب .تْزاىً :طز سالوی 1387،

كارضٌاس پزستاري
تْار 1394

