کد سندPAM-CC-42 :

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :

جلوگیری از عفونت:
اکثر مردم زندگی عادی خود را بعد از برداشتن طحال ادامه
می دهند اما همیشه خطر ابتال به عفونت وجود دارد .این به
خاطر آن است که طحال یک قسمت از سیستم ایمنی بدن
می باشد که به مبارزه با عفونت کمک می کند.
به همین دلیل:
 در هفته اول بعد از جراحی هر روز درجه حرارت بدن
خود را کنترل نمایید.
 در صورت مشاهده تب ،گلودرد ،سردرد ،درد شکم یا
اسهال به پزشک معالج خود اطالع دهید.
 ایمنی بدن خود را باال نگه دارید .از پزشک معععالعج
خود در مورد لزوم انجام واکسیناسیون سوال نمایید.

 از پوست خود زمانی که درجایی کمع زده ایعد یعا
ورزشهایی مانند پیاده روی انجام می دهید محافظت
نمایید ،شلوار بلند و بلوز آستین دار بپوشید.
 اگر قصد سفرهای خارجی داریعد ،بعا پزشعک خعود
درمیان بگذارید
 قبل از هر اقدام درمانی (مانند دندانپزشکی یا خدمات
پرستاری) در مورد عمل برداشعتن طحعال بعه تیعم
درمان اطالع رسانی نمایید.
چه زمانی با پزشک معالج مشورت کنیم؟


جراحی

پیشرفت لکه های قرمز بر سطح پوست و احساس

افـزایش ضعف و وخامت حـال عمومی


دمای باالتر از  /3/3درجه سانتی گراد

مواردی که می تواند به جلوگیری از عفونت کمک



عدم تاثیر داروهای ضد درد (مسکن)

کند:



عدم توانایی در خوردن و آشامیدن



سرفه هایی که قطع نمی شوند



سخت نفس کشیدن






غذاهای سالم جهت تقویت سیستم ایمنی بخورید.
شست و شوی دست با آب و صابون را فعرامعو
نکنید ،از اعضا خانواده نیز بخواهید که شسعتعشعوی
دست را انجام دهند.
برای هرگونه گز بالفاصله دنبال درمان باشید.

آموزش به بیمار

خروج ترشحات زرد ،سبز یا شیری یعا خعونعریعزی،
قرمزی شدید در محل بر
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اسپلنکتومی(برداشتن طحال)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش
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حذف طحـال ( اسپلنکتومی )



طحال عضوی در بدن است که نقش مهمی در پاسخهای

بگیرید .حرکت در اطراف خانه ،دو

ایمنی بدن دارد و در شرایط خاصی پزشعک تعصمیم بعه
خارج کردن آن می گیرد.
توجـه



 -درد در اطراف بر

جراحی :زمانی که به خانه بعاز معی

جراحی الپاراسکوپی باشد و طی چنعد روز تعا

یک هفته از بین خواهد رفت.

پزشک شما برای کاهش دردتان دارو تجویز کرده

پله ها درخانه در هفته اول توصیه میعشود .اگعر فعالیتعی

است تا در خانه استفاده نمایید .اگعر در روز از 3

باعث ایجاد ناراحتی شما می شود ،آن را متوقف کنید.

الی  4قرص ضد درد استفاده می نماییعد ،سععی

بعد از  4هفته می توانید برای کار کردن به پعشت میعز

کنید در یک زمان داروهعای معسکن را اسعتفاده

انرژی شما مانند قبل از عمعل بازگعشت نمایعد .اگعر از

این درد می تواند به علت تزریق گاز به داخل فضای شکم

نمایید ،تا بهتر اثر بگذارد.


درد داشتید معی توانیعد

اگر در شکمتان احسا

مسکن های خواب آور شدید استفاده می کنید ،از رانندگی

بلند شوید و اطراف اتاق قدم بزنید .این می توانعد

و فعالیت هایی که به دقت نیاز دارند ،پرهعیز نماییعد7 .

درد شما را کاهش دهد .

الی  01روز بعد از ترخیص با اجعازه پزشعک معی توانیعد

فعالیت:


گرفتن و استفاده از



خود باز گردید 6 .تا  8هفته ممکن است طول بکعشد تعا

گردید ممکن است درد در یک یا هر دو شانه حس کنیعد.

در به رو

فعالیتهای روزمره خود را در زمانی که می توانیعد از سعر

کنترل درد:

رانندگی کنید.

مطمئن شوید که در زمان بهبود ،خانه امن میباشد.
برای مثال قالیچه ها یا فر

هایی که ممکن است

باعث سرخوردن یا افتادن شما بشود را جمع کنیعد.



اگر در زمان بلند کردن اجسام و یا کشیدن آنها احعسا
درد و سوز

در محعل جراحعی داشعتید از ادامعه کعار

خودداری نمایید.

در چند روز اول از کسی بخواهید تا پیش شما بماند
و به شما کمک کند.


هر چه زودتر پس از جراحی (با اجازه پزشک) شروع
به راه رفتن نمائید.
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