
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما 

 گردن جراحی

جراحی گردن 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 و توصیه هاي قبل از عمل 
  سوپ میل کرده و از نیمه شب ناشتا باشید.غذاي سبک مانند شب قبل از عمل، شام 

 در صورت داشتن آرایش و الك ناخن آن را پاك کنید. 
 .موهاي موضع عمل قبل از عمل الزم است تراشیده شود 
 ،ید.نمایمثانه (ادرار) را تخلیه  قبل از انتقال به اتاق عمل 

 دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزي، گیره سر قبل از ، 

 را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید..(لباس زیر، جوراب و ي خودهاکلیه لباس ( .. 
 عالج را در جریان امر قرار دهید. سابقه حساسیت (دارویی، غذایی ) پرستار و پزشک م و در صورت داشتن سابقه بیماري 

 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 
  شودمیبراي پیشگیري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق  در صورت نیازقبل از رفتن به اتاق عمل براي شما سرم وصل شده و. 
  ا بالفاصله ، لذا ورزش هاي تنفسی (تنفس عمیق و سرفه)و چرخش پا رافزایش احتمال عفونت ریه ها گرددتواند باعث رکود خون در پاها و میبی حرکتی پس از عمل

 پس از عمل انجام دهید.

   هفته قبل از عمل مصرف آسپرین باید قطع گردد. 2از 

  رژیم غذایی و تغذیه 

 .طبق دستور پزشک، رژیم مایعات را شروع کرده و در صورت عدم تحمل (حالت تهوع و استفراغ) به پرستار اطالع دهید 

  د از سایر مواد غذایی استفاده کنید.یتوانمیبه تدریج با نظر پزشک  توانایی مصرف مایعاتدر صورت 
 دیاستفراغ و نفخ می شود، اجتناب نمای ،از خوردن غذاهایی که باعث یبوست، اسهال.  

 فعالیت  

  د.یساعت در وضعیت صاف در تخت استراحت کن 12-24به مدت 
 یدئخودداري نما شودمیفقرات  ستون خمیدگی هایی که باعث کشیدگی و فعالیت از د،یتحمل افزایش ده درحد به تدریج و فعالیت را. 

 مراقبت  

 د.یرا انجام ده (تنفس عمیق) تمرینات تنفسی، شگیري از عوارض بعد از عمل جراحیجهت پی 
  د.نشانه و سینه در یک امتداد باش سر،به طوري که د. یساعت در وضعیت صاف در تخت استراحت کن 12-24به مدت 
  شویدنخارج از بستر تنهایی به. 
 دیاز بستر خارج شوبا کمک تیم مراقبتی د و یابتدا به یک پهلو خوابیده و بعد در همین حالت بنشین. 
 د.یبا بدن بچرخان جهت نگاه کردن از یک سمت به سمت دیگر سر را 
 دقیقه خودداري شود.30ایستادن بیش از  از نشستن واز خوابیدن بر روي شکم یا  د.یراست کردن خودداري کن خم و ،از چرخاندن سر 

  دهید.در صورت خیس شدن پانسمان و احساس خونریزي اطالع 
 دیاستفراغ و سرگیجه اطالع ده ،تهوع حالت در صورت داشتن. 
 جهت تسکین درد شما را انجام دهدبه پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم  شدت درد ) محل انتشار، ،(شروع در صورت داشتن درد. 

 دارو 

 توسط پرستار به شما  پزشک در فواصل و زمان معین توسط پرستارسکن براي تسکین درد و ضد التهاب)طبق دستور م ,آنتی بیوتیک جهت جلوگیري از عفونت( داروها
 شود.میداده خواهد شد. 
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما 

 گردن جراحی

  رژیم غذایی و تغذیه 
 یدینما استفاده ...) یجات، میوه و(سبز و فیبر ویتامین ،پروتئین از سرشار غذایی رژیم از بهتر است. 
  د.ییلیتر آب در روز به اضافه غذاي حاوي فیبر فراوان جهت جلوگیري از یبوست استفاده نما 6-8مایعات فراوان در حدود 

  فعالیت 

  دقیقه اجتناب کنید  30از نشستن و یا ایستادن بیش از. 
 از رانندگی زیاد با اتومبیل بپرهیزید. 

  مراقبت 

 د.یبپوشان نراآ  پانسمان خشک روي با یا داشته و نگه تمیز و خشک را حل بخیه هام 
  دارید.ثابت نگه را ،گردن سته و در صورت باز بودن گردن بندشرا  بار با صابون مالیم ناحیه گردنو روزي دو  استفاده نمودهدر همه اوقات گردن بند 
 دقیقه خودداري کنید.30ایستادن بیش از  از نشستن و 
 راست کردن گردن خودداري کنید. خم و ،از چرخاندن سر 
  بنوشید.لیتر آب در روز  8مایعات فراوان در حدود 
 .کفش پاشنه کوتاه استفاده کنید 
 ه کنیداز تشک وصندلی مناسب استفاد 
 شل کننده عضالت براي کاهش استرس استفاده کنید.هاي  از تکنیک 
  فقط قسمت جلویی برداشته شود نشسته انجام شود و حالت خوابیده و در آقایان باید درشیو صورت. 

 دارو 

  ل معین مصرف کنیددر فواصیک دوره کامل آن را در صورت تجویز آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک . 
  از مصرف بی رویه مسکن خودداري نمائید مصرف نموده و طبق تجویز پزشکداروهاي ضد درد جهت تسکین درد از. 
 هاي بعدي کمک اند و به جلوگیري از چسبندگیالتهاب تجویز شده داروهاي خود را به صورت منظم استفاده کنید. تعدادي از داروهاي شما به عنوان ضد

 اگر درد هم نداشتید این داروها را قطع نکنید.کنند، بنابراین حتی می
 

 زمان مراجعه بعدي 

 10-7  روز بعد از عمل جهت برداشتن بخیه ها 
 افزایش درد)  ترشح و تحریک، قرمزي، (تب، در صورت بروز عالئم عفونت 

 

 

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth


