
 

  آماده سازي بيمار قبل از عمل جراحي

فردي كه به هر دليل پس از مراجعه به  بيمار يا هر

پزشك به انجام عمل جراحي توصيه مي شود خواه 

باشد ) اعمال زيبايي (اين عمل درماني يا غيردرماني 

، نياز به انجام تعدادي اقدامات ضروري و رعايت 

غيره  دستورات غذايي ، دارويي و مجموعه اي از 

مي باشد كه انجام بهتر آنها تاثير مستقيمي در 

سالمت وي در حين و بعد از عمل دارد و عدم رعايت 

آنها گاهي صدمات جبران ناپذيري را مي تواند به 

  .بيمار به وارد نمايد

نجام يك سري آزمايشات است كه بنا بر سن و ا -۱

وضعيت جسماني و همچنين نوع عمل متفاوت مي 

مي شود كه اين آزمايشات تنها بر باشد و تاكيد 

اساس ضرورت تجويز شده و انجام آن كامال ضروري 

 به انجام يك سري آزمايشات است كه . مي باشد 

بنا بر سن و وضعيت جسماني و همچنين نوع عمل 

متفاوت مي باشد و تاكيد مي شود كه اين 

آزمايشات تنها بر اساس ضرورت تجويز شده و 

  .ضروري مي باشد انجام آن كامال 

انجام راديوگرافي جهت بيماران با سن باال و - ۲

همچنين نوارقلب ، اكو ، سونوگرافي ، چك عالئم 

در جاي خويش مي تواند  حياتي و غيره نيز هريك

سالمتي فرد ضريب ايمني عمل جراحي را باال برده و 

كنترل فشارخون  بيمار را تضمين كند چرا كه مثل

خون بيماران ديابتيك ، تجويز بيمار يا كنترل قند

داروهاي آرامبخش قبل از عمل جراحي و يا 

داروهاي قلبي جهت افرادي كه مشكل قلبي دارند و 

مواردي از اين قبيل مي تواند در ارائه يك خدمت 

 .بدون نقص به بيمار كمك شاياني كنند

خالي بودن معده قبل از انجام عمل مي باشد كه - ۳

ساعت قبل از عمل و  ۸الي  ۶ نخوردن غذا حدود

ساعت قبل از عمل  ۳الي  ۲نخوردن مايعات حدود 

 . مي باشد

تاكيد مي شود كه اين دستورات جدي گرفته شود 

زيرا در اثر برگشت مواد غذايي از معده ممكن است 

اين مواد وارد ريه شده و عالوه بر انسداد مجاري 

يجاد تنفسي و ايجاد اشكال در تنفس بيمار ، باعث ا

 عفونت ريه ها نيز گردد

ميز كردن موهاي محل عمل، قبل از عمل و يا ت-۴

داروهاي محلي و غيره موارد ديگري از قبيل چسب 

مي باشد كه اين كار بايد به طور كامل صورت گرفته 

ويا بريده  خراشيدگي ذقت كامل شودتا پوست بدنو 

زيرا اين خراشيدگي ها محل رشد ميكروب  نشود



 

ممكن است اين ميكروبها به ناحيه عمل وارد شده و 

 .شده و ايجاد عفونت نمايند

هرگونه زيورآالت ، ساعت مچي ، دندان مصنوعي - ۵

و خالصه هر جسم فلزي كه باشد بايد از بدن خارج 

شود زيرا خطر سوختگي در هنگام عمل و در تماس 

 . پوست با اشيا فلزي وجود دارد 

مي شود قبل از  در مورد زنان باردار توصيه-۶

ماههاي آخر حاملگي هر گونه حلقه يا دستبند و 

النگو را از دست خود خارج كنند زيرا بر اثر ورم 

ماههاي آخر حاملگي و احتمال نياز به سزارين 

 .ممكن است اين اشياء به راحتي خارج نشوند

بيرون آوردن تمامي لباسهاي شخصي بيمار و -۷

مي باشد ) گان ( پوشيدن لباس مخصوص اتاق عمل 

  .كه اين كار بايد به صورت كامل انجام گيرد

پاسخ دادن صحيح و دقيق به سواالت متخصص  -۸

بيهوشي كمك شاياني به سالمت بيمار كرده و 

هرگونه اطالعات غلط مي تواند روند خدمت رساني 

را به مخاطره بيندازد حفظ آرامش قبل از عمل 

كند و كمك زيادي به روند بيهوشي بيمار مي 

بيماران بايد آسوده خاطر باشند كه در جريان عمل 

و در حين بيهوشي هيچگونه دردي را حس نكرده و 

تنها مانند خوابي عميق به راحتي پس از پايان عمل 

 .بيدار مي شوند

 سند اداريمثانه بيمار خالي باشد و بيماراني كه  - ۹

 . ندارند بايد اين مسئله را به ويژه رعايت كنند 
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