
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 روده تومور

تومور الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیردروده 

 

 اقدامات قبل از عمل  ❖

از عمل براي پاكسازي روده رژیم باید به مایعات صاف شده محدود شود تا نياز به انما یا تنقيه هاي مكرر بالفاصله قبل قبل از عمل،  یک تا دو روز ✓

 پاكسازي روده قبل از عمل الزم است. كاهش یابد.احتمال كم آبی بدن و 

 تراشيده شود. بایدموهاي موضع عمل ، قبل از عمل  ✓

 قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه )ادرار( را تخليه نمایيد. ✓

 قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزي، گيره سر، دندان مصنوعی و غيره را خارج كنيد. ✓

 كليه لباس ها )لباس زیر، جوراب و ... ( را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشيد . ✓

 سابقه بيماري، سابقه حساسيت )دارویی، غذایی ( پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهيد.  در صورت داشتن ✓

 شده تحت درمان هستيد، به پزشک و پرستار خود اطالع دهيد، زیرا ممكن است نياز باشد داروهاي شما قطع ودر صورتی كه بيماري خاصی دارید  ✓

 و داروهاي جدید جایگزین شود.

تواند باعث ركود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزش هاي تنفسی وچرخش پا را بالفاصله میبی حركتی پس از عمل  ✓

 پس از عمل انجام دهيد.

 شود .میشما سرم وصل شده و براي پيشگيري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بيوتيک تزریق  بهقبل از رفتن به اتاق عمل  ✓

 .شودمیانجام میعمل شما تحت بيهوشی عمو ✓

 چند ماه قبل و بعد از عمل جراحی اجتناب كنيد.در  از مصرف سيگار و دخانيات ✓

 از شما مراقبت كند.براي مراقبت و بهبودي خود بعد از عمل برنامه ریزي كنيد. فردي را بيابيد كه بعد از عمل جراحی  ✓

 

 رژیم غذایی و تغذیه ❖

 گردد.میبا نظر پزشک زمان شروع مصرف مایعات و رژیم غذایی مشخص پس از هوشيار شدن بعد از عمل جراحی و  ✓

 

 فعالیت  ❖

 و راه بروید. شدهدر بستر پاها را حركت دهيد، تا از لخته شدن خون در پاها پيشگيري شود. بهتر است هر چه زودتر از بستر خارج  ✓

سپس پاهاي خود را از لبه تخت آویزان كنيد. در صورت نداشتن سرگيجه و تاري دید و ... از تخت خارج شوید. پس از هوشيار شدن ابتدا بنشينيد،  ✓

 دقت كنيد حتما پرستار بخش را در زمان خارج شدن از تخت مطلع فرمایيد تا در كنار شما باشد.
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  مراقبت ❖

این ممكن است در بينی و داخل شكم خود در محل عمل چند لوله داشته باشد. روز در بيمارستان بستري باشيد.  7تا  4ممكن است به مدت  ✓

 از كشيدن و خارج كردن این لوله ها خودداري نمایيد.گردد.میقبل از ترخيص شما، خارج  لوله

 ده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسكين درد شما را انجام دهد.در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع دا ✓

 در صورت خونریزي از محل عمل جراحی و خيس شدن پانسمان به پرستاران بخش اطالع دهيد. ✓

 از دستكاري سرم ها و رابط هاي متصل به خود خودداري كنيد. ✓

گذاري براي  سوندعمل د يوجود احساس دفع ادرار قادر به این عمل نباش با اگر د ويباشساعت از عمل قادر به ادرار كردن  ۸ود بعد از رمیانتظار  ✓

  شما انجام خواهد گرفت.

 خواهد شد. دادهشما  بهداروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار  ✓
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 غذایی و تغذیهرژیم  ❖

 :موارد زیر را رعایت نمایيد در دو هفته ي اول پس از عمل جراحی روده ✓

 مصرف ميوه و سبزیجات چه به شكل خام و چه پخته مجاز نيست.  ✓

 د. نغذاها باید نرم، كم فيبر و بدون ادویه باش ✓

 و حجم غذا كاهش یابد.  یافته تعداد وعده هاي غذایی افزایش ✓

 . باشدمیجات مفيد آب ميوه و زمينی، مرغ و ماهی كاماًل پخته شدهبرنج، ماكارونی، سيب  ✓

 شير معموالً غير مجاز است.  ✓

 پس از دو هفته می توان به تدریج از ميوه و سبزي پخته و پوره شده استفاده كرد.  ✓

 باالیی پتاسيم فرنگی گوجه و سيب زمينی د. آب پرتقال و سيب، موز،یبه مایعات فراوان همراه با غذاهاي حاوي سدیم و پتاسيم نياز دارشما  ✓

پيروي  طبيعی غذایی رژیم یک از. كند می پيدا ضرورت C  و E ، B12 و سی( 12هاي)اي و ب ویتامين مكمل تجویز موارد برخی در. دارند

 كنيد.

 د تا مواد غذایی آزار دهنده شناسایی شوند. ياز مواد غذایی دریافتی و عوارض جانبی یادداشتی تهيه كنتوانيد می ✓

 یعنی كم فيبر و بدون الكتوز مراقبت هاي تغذیه باید بر التيام زخم و جلوگيري از عفونت معطوف گردد. با استفاده از مواد غذایی كم باقيمانده  ✓

 .تمی توان دفعات اجابت مزاج را كاهش داد؛ ضمن آن كه اجتناب از یبوست نيز حائز اهميت اس

 

 فعالیت  ❖

 .تواند فعاليتهاي روزمره خود را شروع كندمیدرد بيمار بعد از چند روزكاهش یافته و بيمار  است. امكان پذیر شروع فعاليت از روز بعد از عمل ✓

 بپردازید.پياده روي  اننددر طول دو هفته اول بعد از عمل، به انجام فعاليت سبک م ✓

بعد از عمل اجتناب كنيد. پس از آن، طبق دستور پزشک خود، آرام آرام كارهاي سنگين تر را شروع هفته اول  6از فعاليت هاي سنگين در ✓

 كنيد.

 به طور مرتب ورزش كنيد. ✓

 

 مراقبت ❖

با د خود را يتا بهتر بتواندهيد بيماران جدید و افرادي كه سابقه ي طوالنی در بيماري هاي روده اي داشته اند ترتيب  امالقات هایی ب يدمی توان ✓

 د. يمشكالت تطبيق ده

از دستورات پزشک خود پيرامون عدم مصرف سيگار قبل و بعد از عمل جراحی پيروي كنيد. افراد سيگاري بعد از عمل جراحی با سرعت كمتري  ✓

صورتی كه سيگار  باشد. به همين دليل، درمییابند و احتمال مشكالت تنفسی در حين عمل جراحی براي این افراد بيشتر از سایرین میالتيام 

 هفته قبل از عمل دیگر سيگار نكشيد. ۸تا  6كشيد، باید حداقل دو هفته قبل از عمل جراحی مصرف سيگار را كنار بگذارید. البته بهتر است می

 زمانی را براي استراحت خود در نظر بگيرید و سعی كنيد از افراد دیگري براي انجام وظایف روزانه خود كمک بگيرید. ✓

 شک خود درباره داروهاي مورد نياز براي تسكين دردتان و چگونگی مراقبت از خود در طی دوران بهبودي، سوال كنيد. از پز ✓

 بخواهيد كه ليستی از داروهایی كه نباید در این دوران مصرف كنيد، را به شما بدهد.  خود از پزشک ✓
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 .كنيد خودداري محكماز پوشيدن كمر بندهاي بسيار سفت یا نوارهاي كمري  ✓

 باشيد داشته جراحی از قبل همانند را خودتان اجتماعی فعاليت توانيدمی شما ✓

 كنيد. استحمام كيسه بدون یا و كيسه با توانيد می شما ✓

 .باشيد داشته همراه به خود با اضافی وسایل و كيسه حتما كار محل به مراجعه و منزل از خروج هنگام ✓

 باشيد. داشته خود راهمراهمیاستو وسایل كليه و كيسه نياز مورد اندازه به ✓

 .شما ندارد فعاليت در اختاللیمیكلستو وجود و باشد داشته وجود عمل از قبل مانند تواندمی عمل از بعد شما جنسی فعاليت ✓

 ر هفته داشتيد به پزشک معالج مراجعه نمایيد .كيلوگرم د 1-3و در صورتی كه كاهش وزن در حدود  و كنيد وزن را خود هفته هر ✓

 .ندارد وجود حاملگی براي منعیمیاستو عمل وجود با ✓

 

 زمان مراجعه بعدی ❖

 در زمان تعيين شده توسط پزشک مراجعه نمایيد. ✓

 فوراً با پزشک خود تماس بگيرید:در صورت مشاهده عالیم زیر  ✓

 درد متناوب و پی در پی موجی شكل در تمام شكم ✓

 نفخ شدید شكم، عدم دفع گاز و مدفوع  ✓

  قطع ادرار ✓

 دفع خون وموكوس بدون دفع مدفوع ✓

 درجه سانتی گراد  ۸/37تب بيشتر از   ✓

 استفراغ و حالت تهوع  ✓

 غير معمول و ضعيف شدیدگيجی و  ✓

  تيره بنفش تا روشن قرمز از استوما در شدید رنگ تغيير ✓

 كيسه داخل زیاد مقدار به یا مداوم خونریزي ✓

 بدن آب حجم كاهش با همراه مداوم هاي اسهال ✓

 استوما اطراف خونریزي ✓

  مداوم استفراغ و تهوع و استوما از مواد خروج عدم با همراه شكم عضالت گرفتگی با شكم درد ✓

 (رفتگی تو یا زدگی بيرون) استوما اندازه و شكل در طبيعی غير تغيير ✓
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