.مراقثت َای تیمار تعد از عمل جراحی

تؼذ اس اًجام ػول جزاحی ،تیوار هذتی در هحلی درونٌنار
اطاق ػول تِ ًام ریىاٍری هیواًذ  .یه ساػت تنؼنذ اس
تیَْضی اّویت سیادی دارد ٍ در ایي هذت تیونار تناینذ
دلیما تحت ًظز تاضذ تا آثار دارٍّای تیَْضی وناهنا اس
تیي تزًٍذ ٍ سیستن ّای هختلف تذى تخػَظ سیستنن
للثی ػزٍلی تتَاًٌذ وٌتزل هجذد تذى را در اختیار تگیزًذ.
خًردن ي آشامیدن
اگز جزاحی تیوار تا تیَْضی ػوَهی اًجام ضذُ است ،تنا
چٌذ ساػت ًثایذ چیشی تزای خَردى تِ اٍ دادُ ضَد.
تؼذ اس چٌذ ساػت ،هیتَاى پس اس وسة اجاسُ اس پزسنتنار
اتتذا چٌذ لاضك آب تِ ٍی داد ٍ اگز تحول وزد ٍ دچنار
ًاراحتی ًطذ هیتَاى تتذریج تِ اٍ هایؼات تیطتزی داد.
تؼذ اس ایٌىِ رصین غذایی تزای تیوار ضزٍع ضذ در غَرت
هثتا ًثَدى تِ تیواریْای خاظ (للثی  ،تٌفسی  ،دیاتت ٍ
 )...اس ولیِ هَاد غذایی هیتَاى تْزُ تزد.

دراز کشیدن

اگز تیوار تا تیحسی هٌطمِ ای ػول ضذُ ،تا  42ساػت ًثاینذ
پطت تخت اٍ را تاال آٍرد ٍ در ایي هذت سز تیوار تایذ واهنا
پاییي تاضذ.
درد تعد از جراحی

ضذت درد الثتِ تستِ تِ ًَع جزاحی ،سي تیوار ٍ تحول تیوار
تِ درد هتفاٍت است .در تیوارستاى هسىي ّای لَی تِ تیوار
دادُ هیطَد تا ضذت درد را واّص دّذ.
خطر عفًوت تعد از جراحی

مراقبتهای قبل وبعداز
عمل جراحی

کدBR/EP/048:

در ّز ػول جزاحی احتوال ػفًَت در هحل ػول ٍجَد دارد.
پس در چٌذرٍس اٍل تؼذ اس ػول جزاحی ،تِ تیوار آًتی تیَتیه
تشریمی دادُ هیطَد تا احتوال ػفًَت تؼذ اس ػنونل جنزاحنی
واّص پیذا وٌذ
پاوسمان
دفؼات تؼَیض پاًسواى ٍ ًحَُ آى تِ تَسط پشضه هؼالج تؼییي هیطَد.

مىاتع:
تزًٍز.سَدارث،پزستاری اتاق ػول

واحدآموزش همگانی
تاریخ تًلید :فريردیه ماٌ 59
تاریخ تازوگری :دی ماٌ59

صثح قثل ازعمل:

الف) دي َفتٍ قثل از جراحی
 -1آسپزیي ٍ یا دارٍّایی وِ ّز ًَع آسپزیٌی در هحتَای

ب) یک َفتٍ قثل از عمل جراحی
 -1هػزف الىل را حتواً لطغ ًواییذ.

 -1غثح رٍس جزاحی اس هػزف ّزگًَِ هَادغذایی ٍ حتی آب

ّ -4زگًَِ سزهاخَردگی ٍ سخن ٍ جَش را در ّزجای

اجتٌاب ًواییذ.

خَد دارد را لطغ ًواییذ.

تذى تِ پشضه اطاع دّیذ.

 -4دارٍّایی وِ پشضه جْت هػزف غثح رٍس ػول

 -4ایثَتزٍفي ،صلَفي ،پزیَوسیىام ٍ هسىيّای هطاتِ را

ّ -3یچ ًَع دارٍی سزهاخَردگی ٍ یا سزفِ را تذٍى

هطخع وزدُاًذ تا همذار تسیار ون آب هیل ًواییذ.

لطغ ًواییذ.

هطَرت هػزف ًىٌیذ.

 -3لثل اس هزاجؼِّ ،زگًَِ اجسام فلشی تشئیٌی را خارج ًواییذ.

ّ -3ز ًَع دارٍی گیاّی را لطغ ًواییذ.

 -2جْت هزاجؼِ تِ هزوش جزاحی در رٍس ػول یه ًفز

-2اس آٍردى ّزگًَِ جَاّزات ٍ اضیاء لیوتی تِ هزوش جزاحی

ٍ -2یتاهیي  Eرا لطغ ًواییذ.

ّوزاُ داضتِ تاضیذ.

خَدداری ًواییذ.

وکات مُم پیش از عمل جراحی

 -5اگز دارٍی لٍَتیزٍوسیي هػزف هیًواییذ تا غثح رٍس
ػول اداهِ دّیذ.
ّ -6زًَع دارٍی دیگزی هػزف هیوٌیذ حتواً تِ پشضه
اطاع دّیذ.
 -7هػزف سیگار را حتواً لطغ ًواییذ .سیگار هاًغ اس تزهین
هٌاسة سخن خَاّذ ضذ.

 -5هَاد آرایطی ،وزم ،پَدر ،اسپزی ٍ ػطز هػزف ًنىنٌنینذ.
ج) شة قثل از جراحی
 -1یه ضام خیلی سثه ( تزجیحاً سَج) ساػت  7تؼنذاس
ظْز هیل ًواییذ.
 -4اس ساػت  14ضة تِ تؼذ حتی آب ّن ًخَریذ.
تا ساػت  14ضة هػزف آب ٍ هایؼات تاهاًغ است.
 -3لثل اس هزاجؼِ تِ هزوش جزاحی حتواً دٍش گزفتِ ٍ در
غَرت لشٍم هَّای هحل جزاحی خَد را تتزاضیذ.
-2تزجیحاً اس غاتًَْای ضذتاوتزی جْت استحوام استفادُ
ًواییذ.

 -6لثل اس هزاجؼِ حتواً هسَان تشًیذ.
 -7در غَرت داضتي لٌش در چطن آى را خارج ًواییذ.
 -8اس لثناسنْنای راحنت ٍ ضنل اسنتنفنادُ ًنوناینینذ.
 -9هَلغ هزاجؼِ حتواً یه ّوزاُ تشرگسال داضتِ تاضیذ.

