
  اطالعات عمومي

  و شفاهي به بيمار و مراقبـت دهنـده    آموزش هاي كتبي

بدهيد و براي آنها نام و شماره تلفن پزشك و يـا پرسـتار را   

  .فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

  مراقبت از زخم برش جراحي

      در مورد هر گونه مراقبت مربـوط بـه بـرش جراحـي  و

  .تعويض پانسمان توضيح دهيد

  عالئم هشدار دهنده 

 ، شودبايد به پزشك و پرستار گزارش كه  را   شكاياتيعالئم و 

  .مرور كنيد

  قرمزي ،  تندرنس ، تورم: عفونت زخم 

  درد پايدار ، زردي ، خـارش و  : انسداد مجاري صفراوي

 فقدان حركات  روده اي ، مدفوع سفالي رنگ ، ادرار تيره

  ، لرزتب 

 تهوع و استفراغ 

  داروها 

   هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهـاي

تجويز شده و عوارض جانبي را كه بايد به پزشك يا پرسـتار  

 . گزارش شود ، توضيح دهيد 

  فعاليت

         بيمار را به افـزايش تحـرك جهـت كـاهش نفـخ شـكم

 .تشويق كنيد

    توضيح دهيد كه بيمار بايد از بلند كردن اجسـام سـنگين

پوند يا كار و ورزش هاي شديد براي يك هفتـه   ۱۰بيشتر از 

يا بيشتر اجتناب كند كه اين زمان ، توسط پزشـك مشـخص   

 . مي گردد



  ۶تا  ۴پوند براي  ۱۰از بلند كردن اجسام سنگين بيشتر از 

 .هفته اول بعد از جراحي اجتناب كند

  ذاييرژيم غ

  ۶بـراي  ( به بيمار بگوييد كه يك رژيم غذايي كم چربي 

، ) هفتــه و ســپس  افــزايش ميــزان تــدريجي چربــي     

بيمـار را بـه   . پركربوهيدرات و پرپـروتئين مصـرف  نمايـد   

 .استفاده از وعده هاي غذايي مختصر و مكرر تشويق كنيد

     براي به حداقل رساندن خطر ابتالي پـانكراس بـه بيمـار

توصيه كنيد تا از مصرف الكل بـراي دومـاه اول بعـد از    

  . جراحي اجتناب كند

  

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش                                                          
  

  
 
  

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  بيدگلشبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و 

  
  

  برداشتن كيسه صفرا
 

 
  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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