
 

 

خذهات بْذاضتي درهاًي داًطگاُ علَم پسضکي ٍ 

 استاى آرربايجاى غربي

 بیوارستاى ضْیذ دکتر قلي پَر بَکاى

 بخص اٍرشاًس

 

آهَزش بِ بیوار تحت 

 جراحي آپاًذيس

 آپاًذيسیت

آپبًسیس یه سائسُ وَچه اًگطت هبًٌس ثب طَلی زر 

هی ثبضس وِ زر زرٍى ضىن سبًتی هتز   10  حسٍز 

پیَستِ اس غذا پز ٍ اًسبى لزار زارز. ایي سائسُ ثطَر 

ترلیِ هی ضَز. اس آًجب وِ ایي سائسُ ثطَر وبهل ترلیِ 

ًوی ضَز ٍ لطز آى وَچه هیجبضس لذا هستؼس ػفًَت ٍ  

 اًسساز است.

آپبًسیسیت ثِ هؼٌی التْبة آپبًسیس ثَزُ ٍ ضبیؼتزیي 

ػلت التْبة حبز زر لسوت تحتبًی راست ضىن هی 

ٍرصاًسی ضىن ثبضس.ایي ػبرضِ ضبیؼتزیي ػلت جزاحی ا

 هی ثبضس.

فزآیٌس التْبة ٍ تَرم، فطبر زاذل سائسُ را افشایص هیسّس 

زر ًتیجِ یه زرز ػوَهی ٍ پیطزًٍسُ زر لسوت ثبالی 

ضىن ثِ هست چٌس سبػت ایجبز هی ضَز،ایي زرز ثؼسا 

 زر لسوت تحتبًی ٍ راست ضىن جوغ هی ضَز. 

 گبّی اٍلبت آپبًسیس هلتْت پز اس چزن هی ضَز.

 ن  بالیٌيعالئ -

 وبّص اضتْب ، تَْع ، استفزاؽ ، ًفد ضىن.

ًىتِ هْن: ٍلتی ثیوبر زچبر تت،تَْع یب زرز ضىن هی 

 ضَز ًجبیس هلیي)وبروي( یب هسىي ثرَرز.

پبرُ ضسى آپبًسیس ، ثبػث زرز هٌتطز ٍ ًفد هی گززز . 

 ثب هصزف هلیٌْب آپبًسیس هلتْت هوىي  است پبرُ ضَز

 . 

سَراخ ضسى آپبًسیس هْوتزیي ػبرضِ آى است وِ 

هٌجز ثِ پزیتًَیت یب آثسِ هی ضَز . سَراخ ضسى 

سبػت ثؼس اس ضزٍع زرز رخ هی زّس ٍ ثب تت  24ػوستبً 

C°1/38 حسبسیت ٍ زرز ٍ ثسحبل ظبّزی ، ثیطتز یب 

  . زّس هی ًطبى را ذَز لوس زر

  

  تطخیص بیواری-

 پشضه اًجبم هؼبیٌِ ثبلیٌی تَسط -

 اًجبم آسهبیص ذَى ٍ ازرار -

 اًجبم رازیَگزافی ٍ سًََگزافی ضىن -

  

 درهاى -

زرهبى ثیوبری غبلجب جزاحی است وِ آپبًسیس ثِ ٍسیلِ 

 جزاح ثززاضتِ هی ضَز.

ثززاضتي ایي سائسُ هلتْت ّیچگًَِ هطىلی را ثزای ضوب 

ایجبز ًویىٌس ٍلی هبًسى آى زر ضىن ثسیبر ذطزًبن 

 ٍهؼوَالً تَسط جزاح ثززاضتِ هی ضَز.ثَزُ 

پس اس ػول ٍ ثِ َّش آهسى ثِ ضوب زارٍّبی هسىي ٍ 

آًتی ثیَتیه طجك زستَر پشضه هؼبلج زازُ ذَاّس 

ضس.یىی اس ػَاهل هَثز زر تسزیغ ثْجَزی ضوب ثؼس اس 

 ػول راُ رفتي هی ثبضس وِ ثبیس هزتجبٌ آًزا اًجبم زّیس.

 

  



 عول :هراقبت قبل از 

 زستَر ثِ تشریمی سزم یب ٍریسی هحلَلْبی ضزٍع  -

 پشضه

 زرهبى آًتی ثیَتیىی ثِ زستَر پشضه  -

 ًیبس صَرت زر ثیٌی زر لَلِ لزارزازى -

 ذَززاری اس زازى تٌمیِ ثِ زلیل ذطز پبرگی رٍزُ  -

 تطریص اس لجل هسىي زازى اس ذَززاری -

 آپبًسیسیت

 هراقبت بعذ از عول : 

 ایي) گیزز هی لزار ًطستِ ًیوِ ٍضؼیت زر ثیوبر  -

 را زرز ٍ وبستِ ضىن ثز فطبر آهسى ٍارز اس ٍضؼیت

 ( وٌس هی ون

 اٍل سبػت 24 زر زرز وبّص ثزای هسىي زازى   -

  ػول اس ثؼس

 هزالجت اس سذن ٍ تؼَیض پبًسوبى  -

 .  ثبضس ًبضتب ػول اس ثؼس سبػت 24 تب ثیوبر  -

سبػت ضزٍع ثِ راُ رفتي ٍ سزفِ  24 اس پس ثیوبر  -

 وززى هی وٌس .

 تَصیِ ّای الزم در زهاى ترخیص -

پبًسوبى ًبحیِ ػول لجل اس تزذیص اس ثیوبرستبى تؼَیض  -

 ضسُ ٍ ًبحیِ ػول تَسط پشضه ٍ پزستبر وٌتزل ضَز.

زر ذبًِ سیبز زر ثستزلزارًگیزیس ٍثیطتزراُ ثزٍیس ٍ سزفِ -

 وٌیس.

سبػت ثززاضتِ  ضَز .اس  48پس اس  پبًسوبى ًبحیِ ػول  -

ایي پس ًبحیِ ػول ًیبس ثِ پبًسوبى ًسارز هگز ایٌىِ پشضه 

 هؼبلج ضوب زستَر زازُ ثبضس.

 ضزٍع استحوبم ثبًظز پشضه جزاح هیجبضس. -

 هحل سذن را تویش ٍپبویشُ ٍ ثبس ًگِ زاریس.-

رٍس ثؼس اس ػول جزاحی ثزای وطیسى  10یه ّفتِ  تب  -

ِ ػول ثِ ثیوبرستبى یب پشضه هؼبلج ذَز ثریِ ّبی ًبحی

 هزاجؼِ ًوبئیس.

ثِ هست زٍ ّفتِ اس اًجبم وبرّبی سٌگیي ذَزاری ًوبئیس.  -

پس اس ایي هست هی تَاًیس ثِ فؼبلیتْبی طجیؼی ٍ رٍسهزُ 

 ذَز ازاهِ زّیس.

زر صَرت هطبّسُ ّزگًَِ تغییز زر هحل ػول جزاحی  -

ضه هؼبلج ذَز هزاجؼِ هبًٌس لزهشی،تَرم ٍالتْبة فَرا ثِ پش

 ًوبییس.

زارٍّبٍ  آًتی ثیَتیه ّبی تجَیش ضسُ تَسط پشضه را زر  -

هٌشل طجك سبػتْبی زستَر زازُ ضسُ ثطَر زلیك هصزف 

 ًوبئیس.

 

رصین غذایی ضوب پس اس تزذیص هؼوَلی هی ثبضس  -

ٍلی ثبیس تب حس اهىبى اس هَاز  پز پزٍتئیٌی هبًٌس ضیز، 

 Cتی وِ حبٍی ٍیتبهیي هبست،گَضت ٍ هیَُ جب

ثیطتزی  هی ثبضس استفبزُ وززُ ٍ اس ذَرزى غذاّبی 

 ًفبخ پزّیش ًوبئیس. هبیؼبت ثیطتز  هصزف وٌیس 

 

 عَارض بیواری: 

  ّب رٍزُ پبرگی         -

 ( رٍزُ ثبفت هززگی) ّب رٍزُ گبًگزى         -

 ( پزیتًَیت) صفبق پززُ التْبة         -

 آثسِ         -

 

 

 سالهتي ضوا آرزٍی هاست

 

 تْیِ ٍ تٌظین:

کارضٌاس پرستاری    -هجیذ زاّذی      

                                                 1394فرٍرديي                    

 


