
 

 

ّای قبل ٍ بعد از عول  هراقبت

 جراحی 

 سَپزٍایشر آهَسش سالهت  

 ٍاحذ کٌتزل عفًَت 

 

 بَدى ًاشتا
تزگطت ٍ اسعول تعذ استفزاغ ٍ  تَْع  احتوال تِ دلیل 

تایستی سهاى ًاضتایی را رعایت  ّا ریِ تِ هعذُ هحتَیات

 ًواییذ. 

 در سهاى ًاضتایی درکَدکاى تا تشرگساالى هتفاٍت است

 حتوا  اس پشضک ٍپزستار خَد سَال کٌیذ.  ایي خػَظ

دیگز ّیچ ،  ضة قثل اس عول پس اس خَردى ضام سثک

 .حتی آب ،چیشی ًخَریذ

  ساعت قثل اس عول  8سًاى تاردار ٍ  تشرگساالى تایستی

 جزاحی،  ًاضتا تاضٌذ. 

 هراقبتْای بعد از عول جراحی

بِ ٍ کوک پرستبر پس از بِ َّش آهذى بِ کوک پرستبر ,

 بخص هٌتقل خَاّیذ ضذ.

 درد ًبحیِ عول ، پس از جراحی ٍجَد سَزش, درد گلَ ٍ تَْع

را بِ یک طرف  اهری طبیعی است ٍ در صَرت تَْع سر

ٍ بِ پرستبرخَد  بچرخبًیذ تب ترضحبت هعذُ بِ حلق راُ ًیببذ

 اطالع دّیذ. 

زًگ بب فطبردادى  ا حفظ ًوبئیذ ٍرآراهص خَد  ،در صَرت درد

 بِ پرستبر خَد اطالع دّیذ.  ، احضبر

بعذ از جراحی هی تَاًیذ از  یدر صَرت عذم هوٌَعیت پسضک

 تخت خبرج ضَیذ.

خَد در هَرد زهبى ضرٍع فعبلیت سَال  از پرستبر ٍ پسضک

 کٌیذ . 

 ٌّگبم خرٍج از تخت ابتذا کٌبر تخت ًطستِ ٍ پبّب را آٍیساى

 در تَْع ًیستیذ بِ هذت چٌذ دقیقِ ،اگر دچبر سرگیجِ  ،کٌیذ

 .برٍیذ راُ سپس ٍ ایستبدُ تخت کٌبر

 
 

 در صَرت ًذاضتي دستَر پسضک هبٌی بر هحذٍدیت حرکتی در

 رٍی تخت هی تَاًیذ آزاداًِ بچرخیذ ٍیب راُ برٍیذ. 

 ًَِع جراحی پس ازجراحی هی تَاًیذ از راُ دّبى چیسی بستِ ب

بخَریذ. ابتذا آة سبدُ ٍ سپس آة هیَُ ٍ در صَرت تحول رشین 

 هعوَلی بخَریذ.

هبیعبت بعذ از بی حسی ًخبعی، هصرف سردرد برٍز صَرت در 

درتخت  ٍاستراحت ًسکبفِ فراٍاى حبٍی کبفئیي هبًٌذ چبی ٍ

 .است کٌٌذُ کوک

زهبى کطیذى بخیِ ّب ٍ استحوبم بعذ  ًسوبىر هَرد تعَیض پبد ٍ

ٍ پیگیری ّبی بعذ از در ٌّگبم ترخیص از عول ٍ هصرف دارٍّب 

 سَال بپرسیذ.ترخیص از پسضک ٍ پرستبر خَد 

 پبًسوبى بعذ از عول ٍ در رٍزّبی بستری بٌب بِ صالحذیذ پسضک

هعبلج هوکي است تعَیض ضَد ٍ یب حتی رٍزی دٍببر ًیبز بِ 

 تعَیض داضتِ ببضذ. 

 دارٍّبی تجَیس ضذُ را طبق دستَر پسضک ، هٌظن هصرف

 .ًوبییذ

َاة را درصَرت ًوًَِ برداری از هحل عول ، زهبى آهبدُ ضذى ج

 پیگیری ًوبییذ. از پرستبر بخص جَیب ضذُ ٍپس از ترخیص 
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با کلیات هراقبتْای قبل با هطالعِ ی ایي هطالب  هددجَی گراهی 

 آشٌا خَاّید شد.ٍ بعد از عول جراحی 

 لطفا با دقت هطالعِ ٍ اجرا کٌید: 

 ًکاتی کِ قبل از عول باید بداًید :

جْت را ّایی تزگِ جزاحی عول اًجام اس قثل تایذ ضوا 

اس  رضایت تیاى اسًَع عول ٍعَارؼ احتوالی آى ٍ آگاّی

 تشًیذ.  ٍ اثز اًگطت کزدُ اهضاء آى اًجام

 تستگاى درجِ یک ٌّگام تستزی ّوزاُ تَدى یکی اس

)پذر جْت کَدکاى ٍ ّوسز جْت خاًن ّا( جْت اخذ 

، ٍ در غَرتی کِ در قیذ حیات ًثاضذ رضایت الشاهی است

 ٍجَد قین قاًًَی الشاهی است. 

 در ٌّگام پذیزش دستثٌذی کِ هطخػات ٍ ًام

,  است ضذُ ًَضتِ  آى رٍی ضوا تستزی تخص ٍ  پشضک

 کَضا آى ًگْذاری در لطفا.  ضَد هی تستِ ضوا دست تِ

 .تاضیذ

تحَیل  در ٌّگام تزخیع, دستثٌذ را تِ پزستار تخص

 .دّیذ

 ٍ هدارک پسشکی آزهایشات اًجام

 دفتزچِ تیوِ، کپی آى ٍ کلیِ هذارک پشضکی کِ جْت

تػاٍیز رادیَلَصی ، تطخیع تیواری ضوا هی تاضذ هثل 

ی  ، آسهایطات ٍ کلیِ MRIسًََگزافی،سی تی اسکي ،

خَد  )هطَرت قلة ،  هطاٍرُ ّای پشضکیتزگِ ّای 

 .را تِ ّوزاُ داضتِ تاضیذ تیَْضی (

در ٍ  قثل اس تستزی ضذى در تخص اس ضوا آسهایص خَى 

 خَاّذ عول تِ گزافی) عکس رادیَلَصی ( لشٍم غَرت

 .آهذ
 

 ،خارج تایذ دًذاى هػٌَعی ساعت ٍ کلیِ سیَرآالت 

جزاحی هوکي است، تواس ضًَذ، چَى در حیي عول 

 ضَد.  سَختگی پَست تا سیَر آالت،  تاعث

 ،در غَرتی کِ احتوال هی دّیذ عول خَاّیذ ضذ

)تخػَظ در سشاریي( حتوا اس چٌذ ّفتِ قثل سیَرآالت 

خَد را خارج کٌیذ چَى هوکي است تِ دلیل ٍرم 

 اًگطتاى ٍ دستْا ًتَاًیذ آًْا را خارج کٌیذ. 

یذ ٍ رٍی تخت تی حزکت در غَرتی کِ تستزی ّست

ّستیذ سیَر آالت خَد را خارج کٌیذ ٍتحَیل ّوزاّی 

خَد دّیذ، چَى تی تحزکی رٍی تخت تاعث ٍرم 

اًگطتاى ٍ دستْا هی ضَد ٍ خارج کزدى سیَر آالت را تا 

 هطکل رٍتزٍ خَاّذ کزد.

 درتعضی اعوال جزاحی هوکي است پشضک تاالجثار

جَاّزات ضوا ، دستَر تزیذى طال ٍ ضواجْت ایوٌی 

 جْت خارج ًوَدى آى را تذّذ. 

ٍ یا ایذس, تزای اًجام  درغَرت اتتال تِ ّز ًَع ّپاتیت

 ٍ پشضک تِ هزاقثتْای خاظ, حتوا درٌّگام تستزی

 .دّیذ اطالع تخص پزستار

 ِدرغَرت هػزف سیگار ٍ یا ّز ًَع هادُ هخذر دیگز ت

 قثل  ساعت24 پزستار تخص اطالع دّیذ ٍ اس ٍ  پشضک

 دداری کٌیذ.سیگارخَ اس هػزف اسعول

 َلطفا قثل اس رفتي تِ اتاق عول لثاس سثش یا آتی کِ جل

، هی تاضذ یا رٍسزی تستِ است ٍ تِ ّوزاُ ضلَار ٍ کالُ

 تپَضیذ.

 لطفا قثل اس رفتي تِ اتاق عول اس خالی تَدى هثاًِ خَد

 .اطویٌاى داضتِ تاضیذ ٍ حتوا تِ دستطَیی تزٍیذ

 

 

  سایقِ بیواری ٍ هصرف دارٍّا :

ٍتخػَظ آسپزیي ،  در غَرت هػزف ّز گًَِ دار

،پشضک دارٍّای کٌتزل کٌٌذُ قٌذ خَى  ٍارفاریي ، ٍ

ٍ  پشضک تیَْضی ٍ پزستار را هطلع ساسیذٍ  جزاح

 دارٍّایی کِ هػزف هی کٌیذ را ّوزاُ خَد تیاٍریذ. 

 ِلطفا ّز ًَع تیواری یا حساسیت دارٍیی ٍ یا ساتق

 اطالع تخص پزستار ٍ پشضک تِ  جزاحی قثلی خَد را

 .دّیذ

عول  اس قثل است هوکي ضوا پشضکی ساتقِ تِ تَجِ  تا

 .تزای ضوا درخَاست هطاٍرُ اًجام ضَد

  بْداشت فردی ٍ سالهت

 ضة قثل اس عول حوام کزدُ ٍ هحل عول را تِ طَر کاهل

 .اس هَّای سائذ تا هاضیي اغالح یا کزم هَتز تویش کٌیذ

 ضوا تزیذُ ًطَدًاحیِ عول سعی کٌیذ کِ پَست. 

 

 

. 

 

 ًکتِ هْن : 

 داشتي ٍسایلی ازّوراُ زهاى رفتي بِ اتاق عول

عضَ  ًَع ّر یا هصٌَعی دًداى , زیَرآالت ًظیر

 ٍ کردُ خَدداری زیر لباس ٍ دیگر هصٌَعی

لٌس ٍ یا هژُ هصٌَعی ٍ   ًاخي الک ٍ آرایش

باشید.  ًداشتِ چشوی  


