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  مراقبت هاي قبل از عمل:

  20شب یا صبح قبل از عمل موهاي ناحیه عمل را به فاصله 

 تر از هر طرف بزنید.سانتی م

  قبل از عمل توسط پزشک  بخش  ویزیت می شوید در آن

زمان سابقه بیماري هاي قلبی، ارثی و داروهاي مصرفی را به 

 پزشک اطالع دهید. 

  ساعت قبل از عمل واجب است.تنها   8ناشتا بودن حداقل

داروهایی که پزشک بخش به شما اجازه می دهد تا صبح 

 می آب مصرف کنید. روز عمل با مقدار ک

  داروهایی مثل آسپرین ،رقیق کننده  هاي خون ، داروهاي

ضد التهاب  باید از چند روز تا یک هفته قبل از عمل مصرف 

 نشود.

  مراقبت هاي بعد از عمل:

  بعد از انجام عمل جراحی، مدتی در محلی در کنار اطاق عمــل

اهمیــت  بیهوشــید. یک ساعت بعــد ازیمیمان به نام ریکاوري

باشــدتا  زیادي دارد و در این مدت بیمار باید دقیقا تحت نظــر

آثار داروهاي بیهوشی کامال از بین بروند و بعد از اینکه بیمــار 

هوشیاري خود را بطور کامل بدســت آورد بــه بخــش منتقــل 

 .دیمیشو

 گیچی بعد از عمل:

  .در بخش بیمار ممکن است تا مدتی حالت گیجی داشته باشد

داروهاي بیهوشی یا به علت کــم خــونی  این وضعیت به علت

ناشی از خونریزي حین عمل است. حالــت گیجــی بیمــار بــه 

 .تدریج بهبود می یابد

 خوردن و اشامیدن:

  اگر جراحی با بیهوشی عمومی انجام شده است، تا چند ساعت

میتوان پــس از  . بعد از چند ساعت،ه شودخوردنباید چیزي 

داد و اگــر  بیمار کسب اجازه از پرستار ابتدا چند قاشق آب به

 تحمل کرد و دچار ناراحتی نشد میتوان بتدریج به او مایعــات

بعد از اینکه رژیم غذایی براي بیمار شروع شد در بیشتري داد.

دیابت صورت مبتال نبودن به بیماریهاي خاص (قلبی ، تنفسی ، 

و ...) از کلیه مواد غذایی میتوان بهره برد. بــراي بهبــود بایــد 

بافت جدید ساخته شود که این نیاز به انــرژي فــراوان دارد و 

غذا باید سرشار از گلوکز ، چربی ، پروتئین ، امالح و ویتامینها 

 .باشد

 دراز کشیدن:

  ساعت نبایــد  24اگر بیمار با بیحسی منطقه اي عمل شده، تا

تخت او را باال آورد و در این مدت سر بیمار بایــد کــامال  پشت

که ممکن است  پایین باشد وگرنه دچار سردرد شدیدي میشود

 تا چند روز ادامه پیدا کند.

 درد بعد ازجراحی:

  .درد مدت کوتاهی پس از جراحی به سرعت کاهش می یابد

روز اغلب فقط گاهی براي رفع سفتی و  3الی  2بعد از 

طبق دستور خوراکی ضالت به داروهاي مسکن گرفتگی ع

در بیمارستان مسکن هاي قوي  پزشک نیاز پیدا می کنید. 

داده میشود تا شدت درد را کاهش دهد. این مسکن ها 

تزریقی نباید  هايمعموال مخدر هستند. مصرف این مسکن

باید انتظار چون موجب مسمومیت میشود. نزیاد باشد 

درد کامال برطرف شود. ممکن  د با مصرف دارویداشته باش

است کمی از درد باقی بماند. افراط در مصرف داروي ضد 

و توصیه درد مخدر براي حذف کامل درد خطرناك بوده 

 .نمیشود

  با باال نگه داشتن اندام عمل شــده نســبت بــه ســطح بــدن و

استفاده از کیسه یخ می توان بــه کنتــرل درد و تــورم کمــک 

 کنید. 

 ــرفتن ــتار  قبــل از شــدت گ ــد درد را از پرس درد ، داروي ض

 درخواست کنید. 

  سردي و رنگ پریدگی  تورم و درد غیر قابل کنترلدر صورت ،

 سریعا به پزشک اطالع دهید.انگشتان  

 جهت بیماران
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 خطر عفونت بعد از جراحی:

 در محل عمل وجــود دارد.  عفونت در هر عمل جراحی احتمال

آنتــی  پس در چند روز اول بعد از عمــل جراحــی، بــه بیمــار

تزریقی داده میشود تــا احتمــال (چرك خشک کن)  بیوتیک

عفونت بعد از عمل جراحی کاهش پیــدا کنــد. ممکــن اســت 

پزشک معالج داروهاي آنتی بیوتیک خوراکی براي شما تجویز 

کند تا بعد از مرخص شدن از بیمارستان تا مــدتی از آنهــا در 

ازقطع کردن آن بــدون دســتور پزشــک . منزل استفاده کنید

 خودداري کنید. 

 تب ، لــرز ، قرمــزي و  از جمله  اشتن عالئم عفونتدر صورت د

روج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و  حساسیت در لمــس خ

 به پزشک مراجعه کنید. 

 لخته شدن خون در رگ ها:

 لخته شدن خــون در ســیاه رگ  یکی از عوارض شکستگی ها

است . لخته شدن خون در اندامهاي تحتــانی  عمقی ساق هاي

بسیار خطرناك بوده و ممکن است موجب اختالل در عملکــرد 

قلب و ریه شود. این عارضه بخصوص در شکستگی هاي اندام 

بعد از جراحــی بــه  تانی و در سنین باال یشتر دیده میشود.تح

هــا بیمار داروهایی داده میشود تا از لخته شــدن خــون در پا

رقیق کننــده خــون   داروها داروهاي  جلوگیري شود. به این

میگویند. استفاده از این داروها ممکن است تا چند هفته بعــد 

 .از جراحی هم ادامه پیدا کند

 :لوله تخلیه ترشحات

  پزشک جراحی در حین عمل جراحی ممکن است لولــه هــاي

پالستیکی در درون زخم بگذارد تا بــدین وســیله خــونریزي 

تصر داخل بدن که ممکن اســت تــا چنــد ســاعت بعــد از مخ

. باشد به بیرون از بدن هــدایت کنــد جراحی هم ادامه داشته

لوله ها در بیرون از بدن بــه کیســه هــاي پالســتیکی متصــل 

میشوند تا خون در آنها جمع آوري شود. این لوله هــا بعــد از 

 .چند روز از زخم خارج میشوند

 راه رفتن و حرکت کردن:

  د در یــبعد از جراحی آموزش داده میشود تــا چطــور بتوانروز

عصــاي زیــر  د و چطــور توســطیتخت یا روي صندلی بنشین

د یرا حرکت ده ر اندامها و مفاصلید یا چطوراه بروواکر یا بغل

در اولــین فرصــت حرکــات  .تا از خشکی آنها جلوگیري شود

کلیه مفاصل همه اندام ها بخصوص اندام عمل شده و بخصوص 

در ابتدا فیزیوتراپ   د.یمفصل نزدیک به محل عمل را شروع کن

مفصل را خم و راست میکند. بعد از مدتی آموزش داده میشود 

 .ل مورد نظر را حرکت دهیدکه خودتان مفاص

  میله هاي به کاربرده شده جهت ثابت کــردن  –پیچ ها  –پین

استخوان شکسته شده نمی تواند وزن بدن را تحمل کنند و در 

صورت وارد آمدن فشار ، خمیده و شــل مــی شــوند و یــامی 

شکنند. ازچوب زیر بغل و واکــر جهــت راه رفــتن مــی تــوان 

 پاي عمل شده انداخته نشود. استفاده کرد ولی وزن بدن روي

  .تنفس عمیق و سرفه به خروج خلط از ریه کمک میکند 

  یبوست از عوارض بعد از عمل می باشد که بــه دلیــل کــاهش

آب کــافی ،  حرکت و استفاده از داروهاي ضد درد می باشد .

مصرف مواد غذایی حاوي فیبر از جمله  –حرکت سریعتر 

مــی توانــد بــراي تــازه میوه هــاي  –غالت –سبزیجات 

 جلوگیري از یبوست مصرف شود.

  بعــد از عمــل  ســاعت 48معموال پانسمان زخم جراحــی تــا

پس از چند روز این پانسمان توســط  .جراحی تعویض نمیشود

 پرستار عوض میشود.

  از روز سوم به بعد میتوانید حمــام بروید.بخیــه هــا را تمیــز و

خص شدن در تعویض پانسمان باید بعد از مر خشک نگه دارید.

یا همراه بیمار که در بیمارســتان امــوزش منزل توسط پرستار 

 انجام شود. دیده

  بخیه هاي ناحیه عمل شده دست و پا دو هفتــه پــس از عمــل

 طبق نظر پزشک کشیده میشود.

 .در هنگام راه رفتن دست عمل شده را برگردن آویزان کنید 

 ، کــارتبــرگ شــرح عمل،هنگام ترخیص برگه خالصه پرونده 

نوبت درمانگاه ودر صورت لزوم نسخه دارویــی کــه بــه شــما 

تحویل داده میشود را زمان مراجعه به پزشک همــراه داشــته 

  باشید.

   

  

  

  

  

-جنــب بیمارســتان چمــران-بلــوار چمــران-نشــانی: شــیراز

بیمارستان حــاج محمــد اســماعیل امتیــاز و مرکــز فوریتهــاي 

 پزشکی شهید رجایی

  36364001سواالت:شماره تلفن جهت پاسخگویی به 

،لینـــک امـــوزش بـــه WWW.rajaeehosp.ac.irســـایت :

  بیمار

  2014منبع:برونر و سودارث

  

 

  و تندرستی براي شما یبا آرزوي سالمت          

جهت بهبودي استخوان هاي شکسته 

دخانیات را کنار بگذارید و مصرف 

 الکل را قطع کنید.
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