
 

 

 زغکیي درد تعذ اس عول جزاحی 

احغاط درد جشئی تعذ اس عول جزاحی کاهال طثیعی 

اعر. ّؾذار: تِ ّیچ عٌَاى اس هغکي ّای حاٍی 

حاٍی آعدزیي، تزٍفي، خیزٍکغی کام، هفٌاهیک اعیذ 

 خًَزیشی ؽاًظ ّا هغکي ایي. ًکٌیذ اعسفادُ …ٍ

 .ؾسز هی کٌذتی را جزاحی عول اس تعذ

تْسزیي هغکي خیؾٌْادی تزای کاّؼ درد تعذ اس 

 .عول آًذٍعکَخی عیٌَط، اعساهیٌَفي اعر

  
تزخی اّذاف اًجام جزاحی آًذٍعکَخی  

 :عیٌَط ایي جزاحی عثارزٌذ اس

 زخلیِ ززؽحاذ 

 کاعسي اس ؽذذ عفًَر 

 عیٌَسیر ْثَد عالئنت 

 تْثَد زٌفظ اس راُ تیٌی 

 رْثَد حظ تَیایی تیوات 

 طزیقِ جزاحی آًذٍعکَخی عیٌَط

 جزاحی ، زحر تی َّؽی عوَهی ٍ زَعط آًذٍعکَج

ٍ دٍرتیي هسصل تِ آى اًجام هی ؽَد ٍ اهکاى هؾاّذُ  

 تافر عیٌَط فزاّن هی گزدد. ایي جزاحی، رٍؽی ایوي

ٍ هَثز در رفع علر اًغذاد عیٌَط ّاعر   

در ایي رٍػ اس اتشارّای ٍیضُ ای در صاف کزدى زیغِ 

ُ ؽاخک ّا در صَرذ لشٍم، هیاًی تیٌی ٍ کاّؼ اًذاس

ی ؽَده اعسفادُ  

جزاحی، ًیاسی تِ ایجاد تزػ ًیغر ٍ اس طزیق در ایي ًَع 

عَراخ ّای تیٌی اًجام هی ؽَد، درضوي هذذ سهاى 

 تغسزی تَدى در تیوارعساى کَزاُ هی تاؽذ

 

 عیٌَط آًذٍعکَخی   

ؽیَُ جزاحی اعر کِ جْر رفع اًغذاد عیٌَط ّا  

ّا هی زَاًذ هٌجز تِ  اًجام هی ؽَد. اًغذاد عیٌَط

تزٍس عیٌَسیر ؽَد کِ تا السْاب هخاط، درد، ززؽح ٍ 

 هؾکالذ زٌفغی ّوزاُ هی تاؽذ.

تزخی دالیل اًجام جزاحی آًذٍعکَخی  

 :عیٌَط عثارزٌذ اس

 عیٌَسیر 

 تیٌی هیاًی زیغِ اًحزاف 

 تشرگ ؽذى ؽاخک ّای تیٌی 

 تیٌی خَلیح  
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هراقبٌهاي پس از ترخيص در 

 جراحي آًدٍسكپي سيٌَس

54564333-35:تلفي  

3599 زهستاىآهَزش سالهت  سَپرٍايسرم خطيبي   

 هٌبع: پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث

گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دکتر راهٌواي باليٌي پرستاري   

 

 5اس اًجام فعالیر ّا ٍ ٍرسػ ّای عٌگیي تِ هذذ  .7  

ّفسِ تعذ اس عول اجسٌاب کٌیذ حسی اگز احغاط تْثَدی 

هی کٌیذ ، اس تزٍس یثَعر ٍ اًجام اعوالی کِ تاعث افشایؼ 

 فؾار تیٌی ٍ عیٌَعْا هی ؽَد خَدداری کٌیذ.

. جْر اٍلیي ٍیشیر خظ اس ززخیص ٍ خارج کزدى 8

ًفز ّوزاُ تِ خشؽک هزاجعِ  خاًغواى تیٌی حسوا تا یک

 ًواییذ. 

. ؽغسؾَی هکزر تیٌی تا هحلَل عزم ًوکی تعذ اس 9

خزٍج خاًغواى تیٌی تِ تاسهاًذى راُ زٌفغی ٍ هزطَب 

هاًذى هخاط کوک خَاّذ کزد. زَصیِ هی ؽَد حذاقل 

 تار درٍى تیٌی ؽغسؾَ دادُ ؽَد.  5رٍسی 

ِ ّفس 4. اس فیي کزدى ٍ زویش کزدى تیٌی تِ هذذ 33

 . اجسٌاب کٌیذ

تَجه:در صَرت کاهص هيساى ديد ٍ حالت 

 دٍبيٌي سريعا به پسضک هراجعه کٌيد.

 

  

دعسَالعول هزاقثسی خظ اس ززخیص در   

 عول جزاحی آًذٍعکَخی عیٌَط ّا 

ٌذ رٍس اٍل تعذ اس عول جزاحی ٍرم ٍ خًَوزدگی .چ1 .1

دٍر چؾن ّا سیاد خَاّذ تَد کِ اعسفادُ اس کودزط 

عزد تصَرذ هسٌاٍب جْر کاّؼ آى کوک کٌٌذُ 

 اعر. 

خظ اس عول احغاط خز تَدى تیٌی ٍ درد اطزاف .2 .2

تیٌی ٍ صَرذ ٍجَد دارد کِ تا هغکي تزطزف هی 

 ؽَد. 

خظ اس عول  تِ علر ٍجَد خاًغواى داخل تیٌی.3 .3

هجثَر تِ زٌفظ دّاًی ّغسیذ کِ عثة خؾکی دّاى 

ٍ تَی تذ دّاى هی ؽَد ٍ اعسفادُ اس هحلَل عزم 

 ًوکی جْر ؽغسؾَی دّاى در رفع آى هَثز اعر. 

در ٌّگام عطغِ ٍ عزفِ دّاى خَد را تاس ًگِ داریذ .4 .4

 زا تِ داخل تیٌی فؾار ٍارد ًؾَد. 

 3زا  2احر تا در چٌذ رٍس اٍل تعذ اس جزاحی اعسز.5 .5

تالؼ سیز عز زَصیِ هی ؽَد ٍ رصین غذایی ًزم ٍ 

رٍس رعایر ؽَد ٍ  5فیثزدار ) عثشی ٍ هیَُ ( تِ هذذ 

 هایعاذ فزاٍاى اعسفادُ ؽَد. 

. هصزف تِ هَقع آًسی تیَزیکْا خظ اس ززخیص در 6

 . خیؾگیزی اس عفًَر خظ اس عول اّویر دارد

 
 


