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 آموزش همگانی

 1041041041تاریخ بازنگری:

 نکات مهم:
  درن ها معموالً بعد از روهفتم كشيده خوواهو ود

 شد.

  بووخوويووق هوواذ  ووابووه نووزی اهووتووفوواده  وويوواز  بووق

 برداشتن  دار د.

  هاعت بعد ازخارج كردن اين لوولوق هوا  84تا

 ازحمام رفتن پرهيز ك يد.

  داروهاذ مهكن و احيا اً آ تي بيوتويوت تونوويوز

شده از هوذ پزشت معالج را تا آخر مصور  

 ك يد.

  بهتر اهت حركات خفي  دهوت زودتور آزواز

 شود.

  اين كارهمراه با درد خفيو  خوواهود بوود آ ورا

 تحمه ك يد.

  اگور احهواد درد داريودر درخوواهوت داروذ

 ضد درد ك يد.

 پد از نراحي اهتراحت ك يد و توان خود را 

 بازيابيد.

 

 عوارض بعداز جراحی
 ممكن اهت بعد از نراحي پهتان برخی از عوارض

 بروز ك  د كق الزمهت درصورت بروز آ ها

 بالفاصلق با پزشت خود مشورت ك يد تا ا دام م اهی

 نهت رفع آ ها ا نام شود

 عوارض كوتاه مدت جراحي

  عفو ت زخم 

 تنمع خون در محه زخم 

 تنمع مايع شفا  در محه زخم 

 عوارض دراز مدت جراحي

  درد 

 ل   ادم يا تورم دهت 

 عالئم زير را فوراٌ گزارش دهيد:
  7/83تب باالتر از 

  قرمزی سطح برش جراحی 

  ترشحات غیرمعمول ازبرش جراحی 

  افزایش شد ت درد 

 حساس تجمع مایع زیر پوستا 

 منابع:

 برونر.سودارث، بیماری های زنان



 قبل ازعمل جراحی
 هاعت( اشتا باشيد.21-21ازشی  به ازعمه)*

 
 *متخصص بيهوشي شما را ويزيت مي ك د.

 
*درصورت هابقق بروز مشکه حين بيهوشی برا  

خوديا خا واده آن رابامتخصص بيهوشی درميان 
 بگزاريد.

 عالئم بعد ازعمل جراحي
 كمي احهاد گلو درد*

 *گينی بعد از بيهوشی

*احهاد كرختي وخارش يا درد در فهق هي ق 

 رهطح داخلي بازو و يا شا ق

 

 مراقبت هاي بعد از عمل
 برخي نراحان ترنيح مي ده د بيمار را تا خارج

كردن در ها (معموالً تا يک هفتق ) دربيمارهتان 

تحت  ظر بگير د.ممک هت شما با پا همان و يت يا 

 دو درن از بيمارهتان مرخص شويد.

 

 

 

 انواع جراحی پستا ن

(ماستکتومی1  

 برداضته کامل پستان

المپکتومی)جراحی حفظ پستان((2  

 برداشتن توموراصلی بق همراه حاشيق ا  ازبافت

  رماه پهتان

ربع برداری( 3   

 برداشتن يک چهارم ازپهتان کق هرطان درآن ونود

 دارد.

(تخلیه گره های لنفاوی زیر بغل4  

 با تخليق اين گرهها تومور را مرحلق ب دذ كرده و ياز

 احتمالي بق شيمي درما ي را مشخص می ک  د.

  کتق اهاهی اي هت کق نراح درروش ماهتکتومی

والمپکتومی تعداد  اززدد ل فاو  زيربغه رابق 

م ظوربررهی ونود بيمار  ميکروهکوپی درزدد 

ل فاو  خارج می ک د.اطالع ازابتال ياعدم ابتال زدد 

ل فاو  ززير بغه  قش بهيار با اهميتی درطراحی 

 درمان آي ده خواهد داشت.

 مقدمه:

 نراحي درتشخيص ودرمان اكثرهرطا هاذ پهتان

 اهميت دارد.ازلی ز ان مبتال بق هرطان پهتانربايد

 تحت عمه نراحي  رار گير د. وع عمه نراحي بق

 عوامه مختلفي بهتگي دارد.و ا تخای درمان ها 

 ه گين تر مثه برداشتن تمام پهتانر الزاماً بق مع ي

 پيشرفتق بودن بيمارذ  يهت.

 درنراحي هرطان پهتان تومور پهتا ي وزدد ل فاوذ

 زيربغه بايد بطورنداگا ق موردتونق  رار گيرد.


