تعریف :تِ عول خراحی ترداضتي توام یا لسوتی از سيٌِ تراي

*خْت كاّص ٍرم تایذ دست ٍ تازٍ را پس از عول تاال ًگِ

*عالئن عفًَت :تة ،لرهسي پَست ٍافسایص ترضح ٍ تَي

خارج كردى تَدُ ّاي ایي ًاحيِ ،هاستكتَهی هی گَیٌذ .گاّی

داضت.

ًاهطثَع از هحل عول

* تراي تراضيذى زیر تغل ًثایذ از تيغ استفادُ كرد.

*در صَرت ترٍز عالئن فَق در اسرع ٍلت تِ پسضك اطالع

در ایي ًَع خراحی توام سيٌِ ترداضتِ هی ضَد ٍ گاّا تراي
خلَگيري از اًتطار تَدُ تِ ًاحيِ زیر تغل عالٍُ تر تافت سيٌِ،

دّيذ.

غذد لٌفاٍي زیر تغل ًيس ترداضتِ هی ضًَذ .اها در ترخی از

* احساس گسگس ٍ سَزش ٍ تی حسی در زیر تغل ٍ دست

خراحی ّا فمط تَدُ خارج هی گردد ٍ تافت سيٌِ تغييري ًوی

سوت عول ضذُ ًيس تِ هرٍر زهاى تْثَد هياتذ.

هرالثت از درى:

* از دست سوت عول ضذُ ًثایذ تا آخر عور فطارخَى یا ًوًَِ

* اكثر تيواراى یك تا دٍ رٍز پس از عول تا لَلِ اي در هحل

خَى گرفت یا سرم تسریك كردٌّ .گام هراخعِ تِ ّر هركس

عول تٌام درى از تيوارستاى هرخص هی ضًَذ  .ترضحات ایي

درهاًی تایذ ساتمِ عول خراحی خَد را تِ پرسٌل آى هركس اطالع

لَلِ در اتتذا خًَی تَدُ ٍ تتذریح رًگ آى تغيير كردُ ٍ رٍضي

دّيذ.

هی ضَد.

* در هٌسل ،خْت كاّص ٍرم دست تراي خَاتيذى تِ سوت

* هعوَال حذٍد ّفت تا دُ رٍز پس از عول ،درى تَسط پسضك

سالن دراز كطيذُ ٍ تَسيلِ تالص دست سوت هثتال را تاال ًگِ

خارج هی گرددً .حَُ خالی كردى ٍ َّاگيري درى را حتوا از

داریذ.

پرستار خَد تياهَزیذ.

كٌذ.

* اگر در هٌسل درى خارج ضذ یا ترضحات آى تِ صَرت ًاگْاًی
زیاد یا لطع ضذ ،حتوا تِ پسضك یا تيوارستاى هراخعِ كٌيذ.

هرالثت ّاي پس از ترخيص:

* تطَر كلی از رٍز دٍم تعذ از عول هی تَاى دٍش گرفت ٍ زخن

تعذ از عول خراحی ٍ ًيس پس از ترخيص از تيوارستاى الزم

ٍ هحل درى را تا آب ٍ صاتَى تا دست ضست ٍ تا  7رٍز تایذ

است تيوار از عَارض احتوالی هطلع تَدُ ٍ ًكاتی را رعایت

رٍزاًِ هحل عول ٍ درى را پاًسواى كرد.

ًوایذ تا از ترٍز یا تطذیذ آًْا پيطگيري كٌذ .ترخی از عَارض
ٍ ًكات هْن عثارتٌذ از:
*ٍرم ،سَزش ،تی حسی ٍ گسگس دست:
* تِ علت ترداضتي غذد لٌفاٍي زیر تغل هوكي است ٍرم دست
اتفاق تيفتذ .ایي ٍرم هعوَال پس از یك هاُ تْثَد هی یاتذ.

هحذٍدیتْاي پس از عول:
عفًَت:
احتوال اتتال تِ عفًَت در افرادي كِ دچار دیاتت -سي تاال ٍ
هطكالت ایوٌی ّستٌذ ،تيطتر است.

* تِ هذت  4تا ّ 6فتِ از تلٌذ كردى اخسام تا ٍزى تيص از 2.5
كيلَگرم خَدداري كٌيذ.
* پس از كطيذى تخيِ ّا هی تَاًيذ كارّاي سادُ خاًِ را اًدام
دّيذ.

ٍرزضْاي پس از عول:
*ایي ٍرزش ّا سثة تْثَد گردش خَى ،افسایص لذرت
عضالًی ٍ پيطگيري از سفتی هفاصل هی ضًَذ .ایي ٍرزش ّا
را هطاتك تصَیر  2تار در رٍز ٍ ّر تار  21دليمِ تِ هذت  4تا 6

دانشگاه علوم پسشکی و خدهات بهداشتی درهانی استاى سوناى

ّفتِ اٍل پس از عول اًدام دّيذ.

هرکس آهوزشی ،پژوهشی و درهانی کوثر
هعاونت آهوزشی و پژوهشی
واحد آهوزش بیواراى

برداشتن سینه
* دٍچرخِ ثاتت ،پيادُ رٍي یا ٍرزضْاي كططی را هی تَاى

(ماستکتومی)

پس از تْثَدي ضرٍع كرد.
درصَرت ٍخَد ّرگًَِ سَال یا اتْام تا ضوارُ تلفي
تيوارستاى كَثر سوٌاى تواس گرفتِ ضَد:

33437821
تيوارستاى كَثر ،تخص خراحی زًاى
آدرس سایت تيوارستاى كَثر:
http://kosarhos.semums.ac.ir
هٌاتع:
پَراى ساهی.ترًٍر سَدارث تيواري ّاي زًاى ٍ پستاى
ٍیرایص یازدّن.تطري2114 .

K(E.R)Epp/20/94.4/0
تهیه هطلب :هرضیه گل هاشن
(کارشناس پرستاری)
بهار 1394

