
 

  

 

            سساریه

 
سشاریٗ ػثارت است اس یه تزش  تزرٚی ضىٓ، ػعالت سیز آٖ ٚ جذار 
ضىٓ ٚ خزٚد ٘ٛساد اس ایٗ طزیك. سشاریٗ ٕٔىٗ است تا استفادٜ اس 
تیٟٛضی ػٕٛٔی یا تی حسی ٘خاػی ا٘جاْ ضٛد.) ختٓ حأٍّی اس طزیك 

 ػُٕ جزاحی ضىٓ (

 علت 
 ػذْ تطاتك سز جٙیٗ تا .1

رتیىٝ تغییزات تارس در ظزتاٖ لّة جٙیٗ ایجاد سجز جٙیٗ :در صٛ .2
 ضٛد.

 طزس لزار ٌزفتٗ غیز ػادی جٙیٗ .3

 ٔطىالت ٔزتٛغ تٝ جفت ٚ تٙذ ٘اف  .4

 ٍِٗ ٘چزخیذٜ تاضذ  اٌز سز جٙیٗ تٝ  .5

 حأٍّی تیص اس دٚ لّٛ  .6

 ٚ...٘احیٝ تٙاسّی  ٔٛارد ٔتفزلٝ : تثخاَ فؼاَ .7

 آموزش به بیمارقبل از عمل 
ٌزافی ٞای السْ  طثك دستٛر پشضه لثُ اس ػُٕ آسٔایطات ٚ  .1

 ا٘جاْ خٛاٞذ ضذ.

اطالع تٝ پشضه در صٛرت داضتٗ ساتمٝ تیٕاری ٞای لّثی ٚ  .2

ٔصزف دارٚٞا ) ٔا٘ٙذ آسپزیٗ  (وٝ السْ است چٙذ رٚس لثُ اس 

 ػُٕ تا ٘ظز پشضه لطغ ضٛد.

 ٘اضتا تاضیذ. ساػت لثُ اس ػُٕ 8حذالُ  .3

ی ، ساتمٝ ٔصزف اطالع تٝ پشضه در صٛرت داضتٗ ساتمٝ تیٕار .4

دارٚ ، ساتمٝ جزاحی ، حساسیت دارٚیی ٚ غذایی ، ٔطىالت  

ضٙٛایی ٚ تیٙایی ٚ یا داضتٗ ٞزٌٛ٘ٝ پزٚتش یا ٚسیّٝ ) پیس ٔیىز ، 

).... 

پس اس اتٕاْ ػُٕ ، تیٕار ٔذتی در اتاق تٟثٛدی تحت ٘ظز لزار  .5

ٔی ٌیزد ٚ در صٛرت ٔطّٛب تٛدٖ ٚظؼیت تیٕار ، تٝ تخص 

 ٔٙتمُ ٔی ضٛد.

ػُٕ تا تٛجٝ تٝ صالحذیذ پشضه سٛ٘ذ فِٛی ٌذاضتٝ ٔی لثُ اس  .6
 ضٛد.

 استحٕاْ وٙیذ. لثُ اس ػُٕ ) تزجیحا تا ضأپٛی آ٘تی تاوتزیاَ( .7

  آموزش به بیمار بعد از عمل ) حیه بستری(
پس اس ػُٕ سٔا٘یىٝ ٞٛضیاری خٛد را وأال تذست آٚردیذ ٔی  .1

 ضیز دٞیذ.تٛا٘یذ ٘ٛساد خٛد را در آغٛش ٌزفتٝ ٚ تٝ اٚ 

 دٞی تٝ ضٕا آٔٛسش دادٜ خٛاٞذ ضذ. رٚضٟای ضیز .2

  

 
 . تا ٞٛضیاری وأُ ٘ثایذ چیشی اس راٜ دٞاٖ تخٛریذ .3

سپس تا دستٛر پشضه در صٛرت ػذْ تٟٛع،  ٔایؼات خٛراوی در   .4
 حذ تحُٕ تجٛیش ٔی ضٛد.

 غذا تز حسة تحُٕ تیٕار ٚ دستٛر پشضه ضزٚع ٔی ضٛد. .5

ذٖ ، چزخص پاٞا ، ا٘جاْ سزفٝ تا تٙفس ػٕیك ٚ تغییز ٚظؼیت ت .6

حاتت وزدٖ ٔحُ جزاحی را ا٘جاْ دٞیذ تا خطز تزٚس ػفٛ٘ت ٚ 

 رٚی ٞٓ خٛاتیذٖ ریٝ ٞا  ٚ احتٕاَ تزٚٔثٛ آٔثِٛی واٞص یاتذ.

در حیٗ سزفٝ ، ػطسٝ ٚ سىسىٝ ٔحُ را تا دست یا تاِص حاتت  .7

 ٍ٘ٝ داریذ تا اس ایجاد درد ٚ فطار تٝ ٘احیٝ ػُٕ جٌّٛیزی ضٛد.

 5لتی پشضه تٝ ضٕا اجاسٜ داد وٝ تستز را تزن وٙیذ، اتتذا تایذ  ٚ .8

دلیمٝ  ِثٝ تخت تٙطیٙذ ٚ در صٛرتی وٝ سزٌیجٝ ٘ذاضتیذ،  10تا 

 تا وٕه پزستار تخت خٛد را تزن وٙیذ.

 ٔحُ تخیٝ ٞا تایذ وأالً تٕیش ٚ خطه ٍ٘ٝ داضتٝ ضٛد. .9

در سزدرد، سزٌیجٝ ٚ تٟٛع جشء ػٛارض تؼذ اس ػُٕ ٔی تاضٙذ،  .10

 صٛرت تزٚس آٟ٘ا تٝ پزستار اطالع دٞیذ.

درد در ٘احیٝ ػُٕ جزاحی طثیؼی است. در صٛرت ِشْٚ تٝ ضٕا  .11

 ٔسىٗ دادٜ ٔیطٛد.

 ٞز ٌٛ٘ٝ خٛ٘زیشی اس ٔحُ ػُٕ یا ٚاصٖ را تٝ پزستار اطالع دٞیذ. .12

جٟت پیطٍیزی اس یثٛست سٔا٘یىٝ تٝ ضٕا اجاسٜ ٘ٛضیذٖ دادٜ  .13

 ضذ، ٔایؼات فزاٚاٖ استفادٜ وٙیذ.

تؼذ اس خزٚد سٛ٘ذ در صٛرت ػذْ دفغ ادرار یا ادرار خٛ٘ی اطالع   .14

 دٞیذ.

 آموزش زمان ترخیص

اس پٛضیذٖ ِثاس ٞای سیز تًٙ ٚ ٘ایّٛ٘ی وٝ ٔٛجة ػزق وزدٖ  .1

ٔی ضٛد خٛدداری وٙیذ تٝ دِیُ ایٙىٝ ٘احیٝ ػُٕ تایذ در ٔؼزض 

 ٞٛا لزار ٌیزد.

ٞای سیز ٚ پذ  ٘احیٝ ػُٕ را وأال تٕیش ٚ خطه ٍ٘ٝ داریذ ، ِثاس .2

 خٛد را ٔزتثا تؼٛیط وٙیذ.

تیٕارا٘ی وٝ دارای ضىٓ تشري ٞستٙذ ، احتٕاَ ایٙىٝ ضىٓ تزرٚی  .3

ٔحُ تخیٝ لزار ٌیزد ٚ تاػج ػفٛ٘ت ضٛد سیاد ٔی تاضذ ِذا تٟتز 

است اس ضىٓ تٙذ ٞای طثی ٔٙاسة استفادٜ ٕ٘ائیذ تٝ طٛری وٝ 

 حتٕا خارد اس ضىٓ تٙذ تاضذ ٔحُ تخیٝ

ٚ ٔٛاد  جٟت ٘زْ ضذٖ رٚدٜ ٞا اس سثشیٟا ٚ ٔیٜٛ ٞا ٚ ٔایؼات  .4

  استفادٜ ٕ٘ائیذ.غذایی ّٔیٗ ٘ظیز رٚغٗ سیتٖٛ 

در صٛرت سزدرد ضذیذ تٝ د٘ثاَ اسپایٙاَ ) تی حسی اس وٕز( تٝ  .5

 پشضه اطالع دٞیذ.



 

  

 

تزای جّٛ ٌیزی اس سزدرد اس لٟٜٛ ٚ چای  ٚ ٔایؼات فزاٚاٖ تؼذ اس  .6

در صٛرت استفادٜ اس رٚش تیٟٛضی  ػُٕ استفادٜ ٕ٘اییذ.)

 اسپایٙاَ(

 در صٛرت ِشْٚ اس اطزافیاٖ وٕه تٍیزیذ، خجاِت ٘ىطیذ. .7

 در صٛرت درد ٔی تٛا٘یذ طیك دستٛرات اس ٔسىٗ استفادٜ وٙیذ. .8

ٞفتٝ ادأٝ یاتذ پس اس آٖ لطغ  6تزضحات ٚاصٖ ٕٔىٗ است تا  .9

 خٛاٞذ ضذ.

ٓ اس جا استزاحت در ٔٙشَ السْ است تا ایٗ حاَ تطٛر ٔٙظ .10

 تزخاستٝ ٚ حزوت ٕ٘اییذ.

راٜ رفتٗ پذیذٜ تٟثٛد را تسزیغ وزدٜ ٚ تٝ پیطٍیزی اس ػٛارظی  .11

 ٘ظیز ِختٝ ضذٖ خٖٛ وٕه ٔیىٙذ.

٘ثایذ فؼاِیت تیص اس حذ داضتٝ تاضیذ، اس فؼاِیت آٞستٝ ضزٚع  .12

 وزدٜ ٚ رفتٝ رفتٝ تٝ آٖ تیافشاییذ.

ٞا  ٚرسش تزای تزٌطت سزیغ ٔاٞیچٝ ٞای ضىٓ ٚ سایز لسٕت .13

تٝ حاِت اِٚیٝ تٛصیٝ ٔیطٛد ٚ در سشاریٗ ضص ٞفتٝ تؼذ تا ٘ظز 

 پشضه ضزٚع ٔی ضٛد .

 ٞفتٝ تپزٞیشیذ. 2اس تّٙذ وزدٖ چیشٞایی سٍٙیٗ تزاس ٚسٖ ٘ٛساد تا  .14

در صٛرتی وٝ ٘سخٝ دارٚیی تٝ ضٕا تحٛیُ دادٜ ضذٜ تایذ دارٚ  .15

 طثك تجٛیش پشضه استفادٜ ضٛد

شضه ٔیتٛا٘یذ ٔمارتت جٙسی را ٞفتٝ تؼذ اس ػُٕ تا صالحذیذ پ 6  .16

 آغاس ٕ٘اییذ.

چُٟ رٚس تؼذ اس سایٕاٖ تٝ ٘شدیىتزیٗ ٔزوش تٟذاضت ٔزاجؼٝ ٕ٘ائیذ  .17

 ٚ یىی اس رٚش ٞای پیص پیطٍیزی اس تارداری را ا٘تخاب ٕ٘ائیذ.

 استحٕاْ تؼذ اس تزخیص ٕٔا٘ؼت ٘ذارد)تا احتیاغ(. .18

ی اس حذاوخز سٝ ٞفتٝ تؼذ اس سایٕاٖ جٟت ا٘تخاب رٚش پیطٍیز .19

 تارداری ٔزاجؼٝ ٕ٘اییذ.

رٚس تؼذ اس ػُٕ تٝ درٔاٍ٘اٜ  10تا  7جٟت وطیذٖ تخیٝ ٞا  .20

 ٔزاجؼٝ ٕ٘ائیذ.

جٟت جٌّٛیزی اس اِتٟاب ٚ ػفٛ٘ت پستاٖ ضیزدادٖ را تٝ طٛر  .21

 ٔذاْٚ ا٘جاْ دٞیذ.

٘ٛساد خٛد را یه رٚس در ٔیاٖ حٕاْ وٙیذ ٚ تٛجٝ داضتٝ تاضیذ وٝ  .22

 یزٖٚ اس پٛضه ٍ٘ٝ داری ضٛد.تٙذ ٘اف ٘ٛساد خطه ٚ تٕیش ٚ ت

   
اس ٔاِیذٖ پٕاد، اِىُ سفیذ ، تتادیٗ ٚ غیزٜ تٝ تٙذ ٘اف ٘ٛساد ٚ  .23

     ٘احیٝ ػُٕ خٛد جذا خٛدداری وٙیذ.

تزای ا٘جاْ آسٔایص غزتاٍِزی جٟت تزرسی وٓ واری تیزٚئیذ ٚ  .24

تؼذ اس تِٛذ تٝ ٘شدیىتزیٗ ٔزوش  5تا  3وٓ خٛ٘ی ٘ٛساد اس رٚس 

 ٔزاجؼٝ ٕ٘ائیذ . تٟذاضتی درٔا٘ی

 

در صورت داشته عالئم زیر حتما پسشک معالج خود را مطلع 

 سازید :
 در صٛرت تزٚس ٞزٌٛ٘ٝ ٔطىّی تزای ٔادر ٚ ٘ٛساد  .1

 ٘احیٝ تزش ٞز ٌٛ٘ٝ لزٔشی، ٌزٔا، تزضح ٚ ٚرْ در در صٛرت  .2

ػزق ریشش ٚ درد غیز  در صٛرت سٛسش ادرار  ، تة ٚ ِزس ،  .3

 ػادی ضىٓ

 ضذیذ یشیدر صٛرت خٛ٘ز  .4

 در صٛرت تٛرْ ، لزٔشی ٚ درد٘ان تٛدٖ پاٞا  .5

 در صٛرت سزدرد ضذیذ  .6
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