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باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :

نحوه انجام جراحی

تاریخ بازنگری00/19/91:

مراقبت های بعد از عمل



به شما وار ی چرک خش



بعد از برقراری خط ریدی ،وار ی خواب آ ر به شما

پرستار ور زمانهای تعیین شده میزان بهبووی آن

تزریق خواهد شد.

را بررسی می کند.



کن واوه خواهد شد.

گاز کربن وی اکسید جهت اتساع شکم استفاوه میی





شوو این اقدا به انجا بهتر عمل جراحیی کیمی
کروه به کاهش عوارض جراحی کم






برای کاهش ورو شما ور صورت لیز

پیزشی

برایتان وار ی ضد ورو تجویز می کند.


ارو می شوو ویگر ابزارهای جراحی از طریق سایر
سوراخ ها به محل ارو می شوو.

آموزش به بیمار

وارو.

شکم شما ایجاو خواهد شد .یکی از این  3سوراخ ور
محل ناف است که الپاراسکوپ از طریق این سوراخ

معموال به ونبال عمل جراحی میدیداری ورو
ناراحتی ور محل سوراخ های ایجاو شیده جیوو

می کند.

 3یا  4سوراخ کوچ (کمتر از  5/5سانت ) بیرر ی

محل جراحی با پانسمان پوشیده میی شیوو

بهتر است فروی ور منزل به مدت  3تا  5ر ز بعید
از عمل از شما مراقبت نماید.



رحم ممکن است برواشته شوو ییا بیه قیتیعیات

برداشتن رحم به شیوه
الپاراسکوپی

 2تا  4هفته بعد از عمل برای ارزیابی ضیعیییت
خوو به پزش

مراجعه کنید.

کوچکتری تدسیم شده از طریق این سیوراخ هیا
خارج گروو.


ور نهایت این سوراخ ها بسته خواهد شد.
منبع:

http://www.nursingconsult.com
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش

مددجوی گرامی

قبل از انجام عمل ،موارد زیر را به پزشک خود

متالب آموزشی پیش ر ی شما ور مورو نحوه مراقبت
از خووتان است .امید اریم با متالعه آن سالمتی خوو



را بازیابید.




برداشتن رحم به شیوه الپاراسکوپی چگونه
انجام می شود؟
بر ر ی شکم

ارو کرون ی

لوله باری

عمل ،لوله های فالوپ

تخمدان ها می توانند



جوو مشکل خونریزی یا انعداو خون





ورو کمتر



کاهش ختر خونریزی









شب)



میل به بارواری ور آینده
جوو هرگونه عفونت یا سرماخوروگی که پیشرفت
کروه باشد.



جوو عالئمی مانند پریووی نامنظم ،کاهش زن،

توجه :شما ب ع د از ای ن عمل قابلییییی ت بییارواری

برگشت سریع تر به حالت فعالیت معمول
افزایش رضایت بیمار

جوو بیماری های ویگر شامل ویابت یا مشکالت

تغییرات ر وه ای کلیوی

کاهش ختر عفونت
مدت زمان کوتاه بستری (معموال ی

عمل جراحی قبلی
کلیوی

برواشته شوند.
مزایای جراحی الپاراسکوپی چیست؟

استفاوه از استر ئید ها



ر شن

ور پایین شکم برواشته می شوو .همچنین ور طول

جوو آلرژی به وار یا غذای خاص

جوو مشکالت قبلی با وار های بیهوشی بی حسی



ور این جراحی رحم از طریق ایجاو و سوراخ کوچ

توضیح دهید:
جوو هرگونه تست پاپ اسمیر غیرنرمال

نخواهید واشت اگر لوله های فالوپ تخمدان ها قبیل از
زمان یائسگی برواشته شوند عالئم ییائسیگیی بیه طیور
ناگهانی بر ز خواهد کرو که این عالئم توسط وار کنتیرل
می شوو.

عوارض برداشتن رحم به شیوه
الپاراسکوپی چیست؟
هر کدا از عوارضی که ور زیر ذکر می شوو ممیکین
است ایجاو شوند اما اگر به نکات ذکر شده توجه کنید
احتمال ایجاو این عوارض بسیار کم می شوو.
عوارض جراحی شامل:
خونریزی ،انعداو خون ور پاها یا ریه ،عفونت ،آسیب به
ارگان های مجا ر ،مشکالت بی هیوشیی ،عیالئیم
ز ورس یائسگی
نحوه پیشگیری از عوارض:
 از پزش خوو ور مورو تغییراتی که پس از جراحی
ور شما ایجاو می شوو زمان توقف وار هاییتیان
سوال کنید.
 از رقیق کننده های خون مانند آسپریین از یی
هفته قبل از عمل استفاوه نکنید.
 حد و  8ساعت قبل از عمل جراحی از خیورون
آشامیدن خووواری کنید.
 سیگار نکشید.
 بهتر است ی نفر پس از جیراحیی ور و ره
بهبووی ور انجا کارهای منزل به شما کم کند.

