
 

 مراقبت قبل از عمل جراحی

 :بیمار عزیز

  در صورت داشتن سوال در مورد نوع عمل جراحی و عواقب

 آن، از پزشک یا پرستار سوال کنید.

  ،از شما بعنوان بیمار و کسی که کفالت شما را بعهده دارد

رضایت عمل گرفته خواهد شد. بنابراین از نوع عمل بعنوان شاهد 

 جراحی مطلع باشید و برگه رضایت نامه عمل را با دقت بخوانید.

  یکسری آزمایشات قبل از عمل جراحی توسط پزشک

 شود. ) آزمایش خون و ادرار ( درخواست می

  عالئم غیرطبیعی مانند تب و سرفه، در صورت وجود هرگونه

های مزمن، اضطراب،  خون، ابتال به بیماریآلرژی، افزایش فشار 

مصرف داروهای خاص ) قلبی، فشارخون باال، انسولین، ضد 

 انعقاد، آسپرین، اعتیاد و ... ( حتما به پرستار خود اطالع دهید.

 با سایر  پزشکان انجام   در صورت نیاز مشاوره قلب و مشاوره

 شود. می

 شود. قبل از عمل جراحی مشاوره بیهوشی انجام می 

 اید، اطالع  در صورتی که قبال تحت عمل جراحی قرار گرفته

 دهید.

  شب روز قبل از عمل از خوردن هرگونه مواد  21از ساعت

 غذایی و مایعات خودداری کنید.

 .برای کاهش اضطراب قبل از عمل استراحت کنید 

 نید. به هیچ عنوان جهت تراشیدن قبل از عمل جراحی حمام ک

اقدام نکنید و از پزشک خود حتما سوال موی محل عمل جراحی 

 کنید.

  جراحی مثانه و روده خود را تخلیه کنید.قبل از عمل 

  زیورآالت و قطعات مصنوعی و فلزی را از بدن خود جدا

 کنید.

 .وسایل با ارزش خود را در بیمارستان نگهداری نکنید 

  صبح روز عمل با در دست داشتن عکس قفسه سینه، پگ

در بخش حضور  7و لباس اتاق عمل در ساعت استریل، دماسنج 

 داشته باشید.

 از عمل جراحی بعدمراقبت 

 مدن به کمک پرستار به بخش منتقل خواهید پس از بهوش آ

 شد.

 هایی از محل عمل جراحی  با توجه به نوع عمل جراحی لوله

خارج شده است که به شیشه یا ظرف پالستیکی وصل است. در 

محافظت از وسایل وصل شده کوشش نمایید و در صورت اشکال 

 حتما اطالع دهید. 

  لو، تهوع و درد ناحیه گو درد پس از جراحی وجود سوزش

سر را به یک طرف باشد. در صورت تهوع  عمل امری طبیعی می

بچرخانید تا ترشحات معده به حلق راه نیابد. در صورت درد 

 درخواست مسکن نمایید.آرامش خود را حفظ کرده و 

  در صورت عدم ممنوعیت طبق نظر پزشک پس از جراحی

 توانید از تخت خارج شوید. می

  در هنگام خروج از تخت ابتدا کنار تخت نشسته و پاها را

آویزان کنید اگر دچار سرگیجه و تهوع نیستید به مدت چند دقیقه 

 در کنار تخت ایستاده و سپس راه بروید.

 کند.  ای خطر عفونت ریوی را کمتر می غنچه سرفه و تنفس لب

دهان خود را بسته از طریق بینی یک نفس عمیق کشیده و سپس با 

دهان انجام دهید. در هنگام سرفه حتما ناحیه شماره، بازدم را با 

 .نگهداریددست  را با جراحی

  بسته به نوع عمل جراحی و نظر پزشک پس از جراحی

 بخورید.توانید از راه دهان چیزی  می

 پانسمان در صورت نیاز حتما تعویض شود. 
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  در صورتی که در محل پانسمان احساس گرما، ترشح بیش از

و خونی شدن شود، حد، وجود خونریزی که باعث خیس شدن 

 حتما اطالع دهید.

 8حسی نخاعی در شما استفاده شده است  تا  در صورتی که بی 

غیر این صورت  ساعت بصورت طاقباز در تخت باقی بمانید. در

دچار افت فشار خون و سردردهای سنگین خواهید شد . در صورت 

بروز سردرد مصرف مایعات فراوان و استراحت در تخت بصورت 

 طاقباز کمک کننده است.

 هایی که نیاز به فعالیت  اید ورزش در حالیکه در تخت خوابیده

و پاها، ها  زیاد ندارد را انجام دهید مثل باال و پایین آوردن دست

سفت و شل کردن عضالت بدن ) انبساط و انقباض (، چرخش مچ 

های  دست و پا و ... زیرا این حرکات مانع تشکیل لخته در اندام

 شود. و اشکاالت بعدی میانتهایی 

  در صورتی که بعد از ترخیص باید از وسایل کمکی استفاده

 کنید حتما طریقه کار را یاد بگیرید.

  بح به بعد انجام خواهد شد.ص 22ترخیص از ساعت 

  در موقع ترخیص توجه کنید تا داروهای شما وارد دفترچه شود

 و نوبت مراجعه بعدی شما به پزشک گفته شود.

 

هندبوک آموزش به بیمار ماری ام . کانابیو. ترجمه دکتر خدیجه  منبع:

 نصیریانی.

 قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم.

 سالمتی روزافزونباآرزوی بهبودی و 

 جنب دانشگاه علوم پزشکی -بلوار قطب راوندی -آدرس: کاشان

beheshtihospital@kaums.ac.irEmail:  

 530-00005595-92تلفن تماس: 

 5555-5555داخلی 

 00000055دورنما:                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1بخش جراحی 

قبل و پس از عمل مراقبت های 

 جراحی

 

 

 بیمارگرامی:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این مجتمع کمال 

 تشکر را داریم.

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوص بیماری 

 باشد. فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می

 «کمیته آموزش به بیمار»

 29پاییزتاریخ بازبینی 
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