
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 المینکتومی

المینکتومی 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 
 .شب قبل از عمل، شام سوپ میل کرده و از نیمه شب ناشتا باشید 
 .در صورت داشتن آرایش و الك ناخن آن را پاك کنید 
  تراشیده شود. بایدموهاي موضع عمل ، قبل از عمل 
 .قبل از انتقال به اتاق عمل ، مثانه (ادرار) را تخلیه نمایید 
  از خود دور کنیداجسام فلزي، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را  رفتن به اتاق عمل زیور آالت،قبل از. 
 (لباس زیر، جوراب و ... ) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید . ي خودهاکلیه لباس 
 سابقه حساسیت (دارویی، غذایی ) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید.  و در صورت داشتن سابقه بیماري 
  تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع و داروهاي جدید  ودر صورتی که بیماري خاصی دارید

 جایگزین شود.
  شود. میبراي پیشگیري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق ممکن است شما سرم وصل شده و  بهقبل از رفتن به اتاق عمل 
  تواند باعث رکود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزش هاي تنفسی (تنفس عمیق و سرفه) و چرخش پا را میبی حرکتی پس از عمل

 .بالفاصله پس از عمل انجام دهید
 

 و تغذیه رژیم غذایی  
 غ) به پرستار طبق دستور پزشک، بعد از شروع حرکات دودي روده اي (دفع گاز ) رژیم مایعات صاف را شروع کرده و در صورت عدم تحمل (حالت تهوع و استفرا

 اطالع دهید.
  مواد غذایی استفاده کنید.تواند از سایر میبه تدریج با نظر پزشک  رژیم مایعات توانایی مصرف مایعاتدر صورت 
 دیاز خوردن غذاهایی که باعث یبوست، اسهال و استفراغ و نفخ می شود، اجتناب نمای.  

 فعالیت  
  تن براي خروج از بستر، ابتدا مدتی در لبه تخت نشسته و پاها را آویزان نمایید، در صورت نداششده و معموالً دوازده ساعت بعد از جراحی، به آرامی از تخت خارج

 سرگیجه، تاري دید و ... با کمک تیم مراقبتی راه بروید.
 د یجهت تحرك و فعالیت هر ساعت چند بار روي تخت بچرخ. 

 مراقبت  
 د.یرا انجام ده هاي پا تمرینات تنفسی و ورزش، جهت پیشگیري از عوارض بعد از عمل جراحی 
 ،دیبخوابد به پهلو یمی توان بعد از سه تا چهار ساعت بعد از عمل. 
 قرار بدهید. به منظور شل کردن ماهیچه هاي کمري و خاجی و یک بالش زیر زانوها سی تا چهل درجه باال آورده را در ساعت اول بعد از جراحی، سرتخت 
  بدن را تغییر وضعیت بدهید.جلوگیري از زخم بستر ورفع خستگی، بهبود جریان خون اندام ها  جهت هر دو ساعت ، 
  ،جابجا کردن، چرخاندن یا تغییر ناگهانی وضعیت بدن پرهیز کنید. از خم کردن 
 پرهیز کنید. از پیچ خوردن و خم شدن پشت در زمان بلند شدن از صندلی و تخت  
 دیاطالع ده به پزشک را بی حسی، کرختی و مورمور شدن، کاهش دامنه حرکتی و قدرت ماهیچه ها. 
  به پرستار اطالع دهیدروده باشد  است نشانه صدمه به اعصاب کنترل کننده مثانه وعدم توانایی دفع ادرار یا مدفوع ممکن . 
  یدیلیتر آب در روز به اضافه غذاي حاوي فیبر فراوان جهت جلوگیري از یبوست استفاده نما 8در صورت استراحت مطلق مایعات فراوان در حدود. 
 ز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد.در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجوی 

 دارو 
 آرامبخش سلکسیببروفن یا  مانندهاي غیر استروئیدي  داروهاي شل کننده عضالنی، ضدالتهابآنتی بیوتیک جهت جلوگیري از عفونت، ( پزشک دستورات دارویی ،

 شود.می به شما دادهدر فواصل و زمان معین توسط پرستار  )براي تسکین درد و مخدرها
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما 

 المینکتومی

 

 و تغذیه  رژیم غذایی 
  یدینما استفاده ..)میوه و . (سبزیجات، و فیبر ویتامین ،پروتئین از سرشار غذایی رژیم ازبهتر است. 
  اري نمایید.دخود اًشود جدمیاز خوردن غذاهایی که باعث ایجاد یبوست 

  فعالیت 

 (از زمان ترخیص تا زمانی که براي ویزیت شما تعیین شده باید استراحت نسبی داشته باشید ) داشته باشیدهفته در منزل استراحت نسبی ک یباید 
 پرهیز کنید جراحی عمل از بعد هفته 6 مدت به بدن وضعیت ناگهانی تغییر یا چرخاندن ٬ناز خم شدن، جابجا کرد.  
 .به تدریج شروع به راه رفتن نمایید 
  خودداري نمایید.از بلند کردن اجسام سنگین 
  خودداري نمایید.انجام کارهاي خانه و بیرون از تا اولین مالقات با پزشک 
 .تا اولین مالقات با پزشکتان فعالیت جنسی و زناشویی را به تاخیر بیندازید 
 .ممکن است تا چندین روز براي فعالیت هاي روزمره نیاز به کمک داشته باشید 
  انندگی نکنید.هفته ر 2-4تا با مشورت پزشکتان 
 ها بالمانع است اما سعی کنید یک پله یک پله باال یا پایین بروید و از نرده کمک بگیرید.باال رفتن و پایین آمدن از پله 

  مراقبت 
 توانید به پشت، به پهلوها و یا حتی روي شکم دراز بکشید.استراحت باید در حالت درازکش باشد. اما می 
 استفاده کنید. )نیزبخصوص بانوان و آنان که وزن باالیی دارند (ژ براي جلوگیري از لخته شدن خون در پاها عالوه بر ورزش می توانید از ماسا 
 .در مدت استراحت و در همان حالت درازکش پاها را ورزش دهید. براي اینکار باید پاها را از مچ، زانو و لگن خم و راست کنید 
 کنید.ت بودن ماهیچه هاي پشت پس از عمل، به منظور حفظ ستون فقرات در یک راستا، تا یک ماه از تشک سفت استفاده به علت سس 
 کنید از روز بعد از عمل می توانید استحمام کنید.در صورتی که از پانسمان ضد آب استفاده می 
  محل عمل را خشک  شستشوي محل جراحی بالمانع است. اما پس از استحمام کامالًاز روز چهارم بعد از عمل می توانید به شکل معمول استحمام کنید و

 نموده و سپس پانسمان کنید. براي خشک کردن محل عمل از وسایل گرم کننده مانند سشوار استفاده نکنید.
 .از نشستن طوالنی مدت بپرهیزید 
 دارند استفاده کنید. که پشتی مستقیم هاییغذا خوردن و خواندن نماز باید در حالت نشسته باشد. از صندلی 
 استفاده کنید. هاي تخت و سفت هنگام گردش از کفش 
 د.یاز توالت فرنگی استفاده کن 

 دارو 

 در فواصل معین مصرف کنید.  آن را در صورت تجویز آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک یک دوره کامل 
 مصرف نمایید. پزشک تجویز طبق را مسکن 

  بعديزمان مراجعه 
 10-7  روز بعد از عمل جهت برداشتن بخیه ها 
  در صورت مشاهده قرمزي و ترشحات غیرطبیعی و درد بیش ازحد 
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