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 مغزي آنوریسم

آنوریسم مغزي الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص  ،همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیرد

 اقدامات قبل از عمل در آنوریسم پاره نشده 
  ننوشید.عمل، شام سبک مثل سوپ یا ساالد بخورید. بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چاي، قهوه و آب هم شب قبل از 
  درجه باالتر از بدن باشد 30هنگام خواب سر باید. 
 با دقت رعایت شود.شود. بهداشت مو و پوست سر باید اي از موي سرشما یا همه آن تراشیده میناحیه 
  شوید.هاي ویژه منتقل میاغلب بعد از جراحی، شما به واحد مراقبت 
 ه و آب هم ننوشید.شب قبل از عمل، شام سبک مثل سوپ یا ساالد بخورید. بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چاي، قهو 
 (ادرار) را تخلیه نمایید. قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه 
 .قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزي، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را از خود دور کنید 
 هاي خود (لباس زیر، جوراب و ... ) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید .کلیه لباس 
  .در صورت داشتن سابقه بیماري، سابقه حساسیت (دارویی، غذایی ) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید 
 اروهاي جدید جایگزین شود.در صورتی که بیماري خاصی دارید و تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع و د 
  شود .میقبل از رفتن به اتاق عمل به شما سرم وصل شده و براي پیشگیري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق 
 شود.انجام میمیعمل شما تحت بیهوشی عمو 
  استامینوفن استفاده کنید. از داروهاي حاوي آسپرین اگر در هفته قبل از عمل جراحی نیاز به مسکن خفیف داشتید، به جاي استفاده از آسپرین، ایبوپروفن و یا ناپروکسن از

 کند. میمثل داروهاي سرماخوردگی بدون نسخه اجتناب کنید. این کار از خونریزي اضافی شما در طول عمل جلوگیري 
  جراحی سوال کنید.کنید، از پزشک خود درباره لزوم قطع مصرف آن قبل از عمل میاگر به دلیل یک مشکل پزشکی روزانه آسپرین مصرف 
 چند ماه قبل و بعد از عمل جراحی اجتناب کنید.در  از مصرف سیگار و دخانیات 
  از شما مراقبت کند.براي مراقبت و بهبودي خود بعد از عمل برنامه ریزي کنید. فردي را بیابید که بعد از عمل جراحی 

 رژیم غذایی و تغذیه 
 و اجازه پزشک لوله خارج خواهد شد.میباشد تا از طریق آن تغذیه شوید. نگران نباشید در صورت بهتر شدن حال عمو ممکن است لوله معده در بینی شما گذاشته شده 
  را شروع کنید.  اي بعد از عمل جراحی و پس از هوشیار شدن و با نظر پزشک و همچنین در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعاتمعده–در صورت نداشتن لوله بینی 
 .در صورت داشتن تهوع و استفراغ از خوردن و آشامیدن خودداري نمایید 

  فعالیت 
  .در بستر پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیري شود 
 نداشتن سرگیجه و تاري دید و ... از تخت خارج شوید.  پس از هوشیار شدن و در صورت اجازه پزشک ابتدا بنشینید، سپس پاهاي خود را از لبه تخت آویزان کنید. در صورت

 دقت کنید حتما پرستار بخش را در زمان خارج شدن از تخت مطلع فرمایید تا در کنار شما باشد.
  مراقبت 
 شوید. توري و باند نباید خیلی هاي ویژه میمراقبتیو یا بخش سیشما با باندي که دور سر پیچیده شده و توري سفیدي که روي سر است، در حالت نیمه هوشیار وارد اتاق آي

 سفت باشد.
  کند. گیرد و ترشحات خونی را تخلیه میاند؛ نوعی که داراي خالء است که روي زمین قرار میها دو نوعشده به یک یا چند لوله به نام درن متصل است. این لولهناحیه جراحی

 سطح سر شما یا باالتر قرار بگیرد. نخاعی است. این لوله باید حتما هم  -مایع مغزي کردننوع دیگر که خالء ندارد، مسوول خالی
  شود تخلیه درجه باالتر از سطح قلب قرار گرفته شود مگر اینکه جراح توصیه دیگري در این مورد داشته باشد. قرار گرفتن سر در این وضعیت باعث می 30وضعیت سر باید

 و فشار مغز پایین آید. وریدي مغز بهتر انجام شود 
  .مفصل ها را باز و بسته کنید تا از خشکی مفاصل و تحلیل رفتن و ضعف عضالت اندام ها جلوگیري شود 
 .از وسایل کمک حرکتی مانند ( عصا ، چوب زیر بغل و ... ) جهت حفظ تعادل و جلوگیري از آسیب احتمالی استفاده کنید 
  اندام وجود دارد بیمار را تشویق کنید تا درطول روز به انجام ورزش در این نیمه بپردازد.(حتی با کمک نیمه سالم بدن .)درصورتیکه در یک عضو بیمار ضعف 
 .در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد 
 ن پانسمان به پرستاران بخش اطالع دهید.در صورت خونریزي از محل عمل جراحی و خیس شد 
 .از دستکاري سرم ها و رابط هاي متصل به خود خودداري کنید 
 .داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار براي شما اجرا خواهد شد 
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  رژیم غذایی و تغذیه 
  سبوس و مایعات فراوان استفاده کنید.جهت پیشگیري از یبوست از رژیم پرفیبر (میوه ها و سبزیجات )حاوي  
 .در صورتی که افزایش وزن دارید، جهت کاهش وزن با کارشناس تغذیه مشورت کنید 
 را بگنجانید. حیوانی هاي، و سایر پروتئین، گوشتتازه خود سبزیجات غذایی در رژیم 
 .از یک رژیم غذایی سالم و کم چرب پیروي کنید 
  د.یحذف نمایخود از رژیم غذایی آن را نوشیدنی هاي کافئین دار،در صورت مصرف الکل یا 

 فعالیت 
 کنان پزشکی ممکن است مدتی قادر به حرکت نباشید و نتوانید موقع راه رفتن تعادل خود را حفظ کنید و زمین بخورید . پس نظارت و کمک اطرافیان و کار

 راه رفتن نکنید.رفتن شما ضروري است. به تنهایی اقدام به هنگام راه
 استفاده کنید. سروارد آمدن ضربه به  از هاي ایمنی محافظ جهت جلوگیرياز کاله 
 .ازاسترس، عصبانیت، فعالیت بدنی بیش از اندازه و انجام فعالیتهاي سنگین به خصوص درگرما اجتناب کنید 
 نجام ورزش هاي سنگین مانند: کوهنوردي، غواصی، وزنه برداري و....اجتناب کنید.از ا 
  توانید ورزش نمایید.میدر صورت اجازه پزشک 
  وجود دارد، براي ورزش کردن یک فضاي امن را انتخاب کنید. در جاهاي لغزنده و نور کم که کار در آن فضا با خطراتی همراه است و احتمال ضربه به سر

  ورزش نکنید.
  ساعت در شبانه روز استراحت کنید. 8الی  6حد اقل 

 مراقبت 
  ر بینی خودداري کنید. زیرا باعث فشار آمدن به ناحیه عمل خواهد شد.و باد انداختن د عطسه، سرفهاز 
 کنید. از چرخاندن بیش از حد سر خودداري 
 ن نفس در حین تغییر وضعیت در تخت و زور زدن در موقع اجابت مزاج استاز انجام مانور والسالوا اجتناب کنید. (مانور والسالوا به معنی نگه داشت( 
  در صورت لزوم به روانپزشک و مراکز حمایتی در این زمینه  بیماري نقش بسزایی دارد و عوامل استرس زا را در زندگی خود بشناسیداسترس در تشدید

 مراجعه نمایید.
  کنید و امکان تغییر شغل وجود دارد آن را تغییر دهید.میدر صورتی که در محیط پر استرس کار 
  دارو براي مدیریت این وضعیت صحبت کنید. اگر شما یک آنوریسم مغزي دارید کنترل  مصرف دکتر خود در مورداگر شما داراي فشار خون باال هستید با

 مناسب فشار خون ممکن است خطر پارگی را پایین آورد.
 .سیگار کشیدن ممکن است یک عامل خطر تشکیل، رشد و پارگی آنوریسم باشد لذا سیگار کشیدن ترك کنید 
 تماس بگیرید. 115پس در صورت مشاهده عالئم با اورژانس  .ننده حیات و نیاز به درمان فوري پزشکی داردآنوریسم پاره شده به سرعت تبدیل به تهدید ک 
 شود.میمصرف الکل خودداري کنید. مصرف الکل باعث افزایش فشارخون و پارگی عروق خون  از 

 بعدي مراجعه زمان 
 در زمان مشخص شده توسط پزشک جهت پیگیري درمان 
 دارید. را آنوریسم عالیم تان خانواده اعضاي از یکی یا شما اگر 
 .اگر سردرد بسیار شدید ناگهانی دارید 
 د.یاگر به طور ناگهانی، شکایت از یک سردرد شدید و یا یک تشنج دار 
 ایجاد شود. دوباره عالیم از کدام هر جراحی، از پس اگر 
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