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مراقبت های قبل و بعد از 

 عمل جراحی
6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

سرفه و تنفس لب غنچه ای خطر عفونت ریوی *  

 .رساند  را به حداقل می

در هنگام سرفه  حتما ناحیه جراحی را توسط   *  

 .دست حمایت کنید 

بعد از عمل جراحی می توانید از راه دهطا       *  

چیزی بخورید ابتدا آب ساده و سپس آب میوه و 

 .در صورت تحمل رژیم معمولی بخورید 

 ۸تا  ۶در صورتی که بی حسی نخاعی شده اید * 

و در .   ساعت به صورت طاق باز در تخت  بمانید 

صورت بروز سردرد مصرف مایعطات فطراوا  و       

استراحت  در تخت به صورت طاق بطاز کطمط       

 .کننده است 

در صورت توصیه پزش  ناحیه عمل را باالتر از *  

 .سطح قلب قرار دهید 

در مورد حرکت داد  ناحیه عمل و انطاطام       *  

 .ورزش از پزش  خود سوال نمایید 
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 مراقبت های بعد از عمل جراحی

پس از به هوش آمد  به کم  پرستار به بخط   *  

 .منتقل خواهید شد 

پس از جراحی ممکن است با توجه به نوع عمطل  *  

جراحی لوله هایی از محل جراحی خارج شده کطه  

به شیشه یا ظرف پالستیکی متطصطل اسطت در        

محافظت آ  ها کوشا باشید و در صورت اشطکطال   

 .اطالع دهید 

پس از جراحی وجود سوزش، درد گلو ، تهوع ،   *  

درد ناحیه عمل ، امری  طبیعی است و در صطورت  

تهوع سر را به ی  طرف بچرخانید تا تطرشطحطات    

معده به حلق راه نیابد در صورت درد آرام   خود 

 .را حفظ کنید و درخواست مسکن نمائید 

در صورت عدم ممنوعیت پزش  بعد از جراحی *  

 .می توانید از تخت خارج شوید 

هنگام خروج  از تخت  ابتدا کنار تخت نشستطه  *   

و پاها را آویزا  نمایید و در صطورت نطداشطتطن       

سرگیاه و تهوع به مدت چند دقیقه در کنار تخت 

 .ایستاده و بعد راه بروید 
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در صورتی که آسپرین ، وارفاریطن یطا داروی       *  

کنترل کننده قند خو  و فشار خو  مصرف مطی    

کنید حتماً به پزش  و پرستار اطالع دهطیطد و     

 .داروهای مصرفی خود را به همراه داشته باشید 

با توجه به سابقه پزشکی شما ممکن است قبطل  * 

 .از عمل برای شما درخواست مشاوره اناام شود 

لطفاً هر نوع بیماری یا حساسیت دارویطی بطا     *   

سابقه جراحی قبلی خود را به پزش  و پرسطتطار   

 .بخ  اطالع دهید 

در صورت ابتال به هر نوع هپاتیت یا ایدز بطرای  *  

های خاص  حتما  هنگام بستری بطه   اناام مراقبت

پزش  و پرستار اطالع دهید و داروهای مصرفطی  

 .خود را به همراه داشته باشید 

در صورت مصرف سیگار یا هر نوع ماده مخطدر  *   

 ۴۲دیگر به پزش  و پرستار اطالع دهید و از       

 .ساعت  قبل عمل سیگار را ترک کنید 

لطفا قبل از رفتن به اتاق عمل از همراه داشتطن  *   

زیورآالت ، دندا  مصنوعی یا هر نوع :  وسایل نظیر 

خطودداری  ...  عضوی مصنوعی دیگر و لباس زیطر    

نمایید و آ  ها را خارج نمایید و آرای  و الک ناخن 

 .نداشته باشید 

قبل از رفتن به اتاق عمل  لباس آبی مخطصطوص   *   

که جلو بسته است و به همراه شلوار و کاله کشی و 

 .بند لباس  به پشت  باشد 

در هنگام پذیرش و دستبند مشخصات به شمطا  *   

تحویل داده می شود و در بخ  بستری تطوسط      

پرستار به دست غالب شما بسته می شود که بایطد  

در حفظ و نگهداری آ  کوشا باشیم و آ  را خطارج  

نکنید و در زما  ترخیص تحویل پرستار بطخط      

 .دهید 

قبل از رفتن به اتاق عمل از خالی بود  مثطانطه   *   

خود اطمینا  داشته باشید وحتما به دستشطویطی   

 .بروید 

 مراقبت های قبل از عمل جراحی

شما و همراها  درجه ی  تا  باید قبل از عمطل  *  

جراحی  برگه هایی را جهت آگاهی از نوع عمل و   

بیا  رضایت از اناام آ  امضا کرده و انطگطشطت      

 .بزنید 

به منظور عمل جراحی باید بعضی از هزینه های *   

بطه  (  پذیرش) عمل را قبل از جراحی به حسابداری 

حسابداری پرداخت نمایید تا ماوز عمل جراحطی  

 .صادر شود 

قبل از بستری دربخ  آزمای  خطو  و در        *  

 .صورت لزوم گرافی به عمل خواهد آمد 

به منظور پایین آمد  خطر عفونت بعد از عمطل  *   

جراحی موهای ناحیه ی عمل و اطرف آ  باید زده 

 . شود سعی کنید پوست بریده نشود 

به دلیل امکا  تهوع و استفراغ بعد از عمطل و    *   

برگشت محتویات معده لطفاً از شب قبل از عطمطل   

ناشتا بمانید در مورد میزا  ناشتا بود  از پزشط   

  .خود سوال نمایید 


