
 

 

 الپارٍسکَپي ٍ جزاحي تاس:جزاحي ع ػولاًَا

جزاحي تاس تِ دٍرُ استزاحت تیطتزی ًیاس دارد. اها 

ػول الپارٍسکَپي طَل درهاى ٍ استزاحت کَتاُ تزی 

دارد. اها اهکاى تاسگطت فتك در ػول الپارٍسکَپي 

 .است تیطتز

ٍرسیذُ تَدى ػعالت ضکن اس ػَد فتك ّا جلَگیزی  

هي کٌذ . اصَال فتك ّای کطالِ راى در افزادی کِ کِ 

تغییز  ػعالت ضکوي ضلي دارًذ تیطتز دیذُ هي ضَد

رصین ،کوك کٌٌذُ تاضذهي تَاًذ سثك سًذگي در

غذایي سثکي را اًتخاب کٌیذ، ٍسًتاى را کٌتزل کٌیذ ٍ 

 راست ًطَیذ تؼذ اس غذا سیاد خن ٍ

 آهَسش ّای تؼذ اس ػول جزاحي:

  ٍ تا هذت تؼییي ضذُ تَسط پشضك اس خَردى

هایؼات آضاهیذى خَدداری ًواییذ. سپس اتتذا اس 

استفادُ کٌیذ. اگز دفغ گاس ٍ اجاتت هشاج داضتیذ اس 

 رصین غذایي ًیوِ جاهذ استفادُ ًواییذ.

 ُدر هٌشل اس رصین غذایي ًزم ٍ هایؼات تیطتز استفاد 

 ًواییذ.

  ِچزخیذى در تخت ٍ تٌفس ػویك را تؼذ اس ػول ت

 هٌظَر پیطگیزی اس تزٍس ػفًَت تٌفسي اًجام دّیذ.

 ُّای فؼالیت خَد را تِ تذریج افشایص دّیذ ٍ دٍر

 استزاحت داضتِ تاضیذ. 

 

 

اگز تَدُ فَق در اثز سزفِ، خن ضذى ٍ یا تلٌذ کزدى جسن    

سٌگیي ٍ یا سٍر سدى تشرگتز ضَد احتواالً تیوار دچار فتك 

 تاضذ.هي

ّا ،پشضك تِ هحط ٍجَد تزجستگي تذٍى درد در تچِ

تزخَرد تا ایي تزجستگي، هؼایٌات خَد را تزای اثثات 

تایذ در کَدکاى ٍ یا ًَساداى کٌذ تطخیص فتك آغاس هي

اًذاسُ تَدُ را ٌّگام گزیِ کزدى ٍ یا سزفِ چك کزد کِ اگز 

 تشرگتز ضَد، تطخیص فتك هیثاضذ.

 

 ػارظِ ًطاًِ تَْع حالت ٍ تة تا ّوزاُ پایذار درد

 اٍرصاًس تِ تایذ کِ است تیواری ایي ضذى دار

 کزد هزاجؼِ

 درهاى:

تمزیثاً توام هَارد فتك احتیاج تِ جزاحي دارد کِ تْتز است 

گزچِ ػول  ایي ػول لثل اس ایجاد ػَارض اًجام ضَد.

 جزاحي تِ ًَع فتك ٍ ًاحیِ آى تستگي دارد، 

 

 

  

 :ّزًي)فتك( 
فتك تیزٍى سدگي احطاء اس درٍى یك سَراخ  

ی تذى غیزطثیؼي یا ظؼف لسوتي اس دیَارُ حفزُ

است کِ احطاء در آى لزار دارد. فتك در ّز جایي اس 

اس فتك هغثٌي کِ تذى هوکي است اتفاق تیفتذ 

گستزدُ تزیي ًَع فتك در تیي هزداى است ٍ اغلة تِ 

سثة تزداضتي اجسام سٌگیي یا فطار سیاد حیي 

اجاتت هشاج تزٍس هي کٌذ، تا فتك راًي کِ کَچك تز 

ارد؛ ٍ حتي فتك ًافي کِ تَدُ، اغلة تیي سًاى ضیَع د

اس ٌّگام تَلذ در ًاحیِ ًاف ًَساداى یا اطزاف آى 

ٍجَد دارد؛ کَچك ٍ تشرگ یا سى ٍ هزد هوکي است 

 تِ آى هثتال ضًَذ

 
 مئن تیواری:ػال

ػالهت ضایغ تَرهي است کِ هؼوَالً تا فطار هالین یا 

احساس ًاراحتي  گزدددراسکطیذى تِ جای خَد تزهي

تیزٍى سدگي کِ تا تلٌذ کزدى جسن ٍ یا درد در هحل 

 ضَد.یا خن ضذى تِ جلَ ایي ًاراحتي تطذیذ هي

 



 

 

 

 
 هرنی)فتق(

54564333-35:تلفن    

، کارضٌاس پزستاری، سَپزٍایشر آهَسش م خطیثيتْیِ ٍ تٌظین :

3531 سهستاىسالهت،   

 3533 سهستاىتاسًگزی: 
 پرستاري داخلي جراحي برونر سودارث هٌثغ:

 پرستاري داخلي جراحي فيپس        

 

س اس تزخیص السم است اس غذاّایي کِ تاػث جلَگیزی اس پ  

ضًَذ استفادُ کٌیذ. ایي غذاّا ضاهل ساالد ٍ یثَست هي

جات )ًِ آتویَُ( است کِ ّوزاُ تا غذای سثشیجات ٍ هیَُ

 ضًَذهؼوَل استفادُ هي

 
ّای خَد را در ػزض یك ّفتِ پس اس ػول جزاحي، فؼالیت

اس سز گیزیذ ٍلي اس اًجام کارّای سٌگیي حذالل تا دٍ هاُ 

تایذ پزّیش کزد در غیز ایي صَرت خطز ػَد فتك ٍجَد 

 دارد.

 کزد. پس اس دٍ تا سِ رٍس هیتَاى استحوام

گز تا اتصاالت ًاحیِ ػول هزخص ضذیذ، در حفظ آًْا ا

کَضا یاضیذ ٍ در ٌّگام راُ رفتي کیسِ را پاییي ًگِ داریذ 

 .حات تزًگزددتا تزض

ٌّگام تزخیص تزگِ خالصِ پزًٍذُ را اس هٌطي تخص 

تحَیل تگیزیذ ٍ سهاى هزاجؼِ تِ پشضك تزگِ خالصِ 

 .پزًٍذُ را تا خَد ّوزاُ داضتِ تاضیذ

 

 

   راُ   تا دست یا تالص ٌّگام سزفِ یا اس هحل ػول

 رفتي تِ هٌظَر پیطگیزی اس تزٍس درد حوایت ًواییذ.      

  ساػت هوکي  24تا  42گًَِ جزاحي فتك اس تؼذ اس ّز

 است احساس درد داضتِ تاضیذ.

  تَصیِ هي ضَد رٍس تؼذ اس جزاحي راُ رفتي را ضزٍع

 کٌیذ.

 ًکات لاتل تَجِ تؼذ اس جزاحي در هٌشل

جْت تِ حذالل رساًذى ػَارض پس اس ػول طثك 

تؼَیط دستَر پشضك هؼالج خَد در سهاى همزر جْت 

ٍ ٍیشیت هجذد هزاجؼِ  ّا،تخیِکطیذى  پاًسواى ،

دارٍّای تجَیش ضذُ را در ساػت همزر تِ طَر  ًواییذ.

 صحیح استفادُ ًواییذ.

در صَرت هطاّذُ هَارد سیز حتواً تا  ػالمئن ّطذار:

 پشضك جزاح خَد تواس تگیزیذ:

 درجِ  53*تة هشهي تاالی 

 *خًَزیشی 

 *ٍرم ضکن یا کطالِ راى 

 *تَْع، استفزاؽ هذاٍم

 تَاًایي در دفغ ادرار * ػذم

 *تزضح چزکي اس ًاحیِ تزش خَردُ 

*لزهشی اطزاف هحل جزاحي کِ در حال پیطزفت 

 تاضذ

 

 

 

 


