
    :تعريف 
جراحي شكمي ، برش جراحي است  كه بر روي شكم داده 

جراحي شكمي به داليل مختلفي  از قبيل درمـان  . مي شود 

خـارج كـردن قسـمتي از     –روده اي  –اختالالت معـده اي  

پيونده اعضاء يا  –) گاستركتومي(ا تمام  عضو و ييك عضو 

 . پايش پيشرفت بيماري انجام مي شود

  

 در منزل مراقبت

  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنـده   آموزش هاي كتبي

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

فراهم كنيد تا در صـورت بـروز هـر گونـه سـؤال تمـاس       

  .بگيرند

 مراقبت از زخم وبرش جراحي  

   در مورد نحوه تعويض پانسمان و چگونگي مراقبـت از

  .آموزش دهيد لوله ها و درن ها 

    به بيمار جهت دريافت وسايل و تجهيـزات الزم كمـك

كنيد و از اينكه بيمار پس از ترخيص از بيمارستان ، نحـوه  

  .مي داند ، مطمئن شويد  تهيه آنها را

  عالئم هشدار دهنده 

عالئم و نشانه هايي كه بيمـار بايـد بـه پزشـك يـا پرسـتار       

  گزارش كند را مرور كنيد ؛

  قرمزي ، تندرنس ، گرمـي ، ادم اطـراف   : عفونت زخم

  برش محل جراحي ، افزايش ترشحات ، تب

  اسهال ، يبوست : تغيير در اجابت مزاج  



  فعاليت 
  ياز به دوره هاي مكرر استراحت و اجتناب از ندر مورد

  .نشستن يا دراز كشيدن طوالني مدت در بستر توضيح دهيد
     تاكيـد  نياز به افزايش تدريجي فعاليـت طبـق تحمـل را

  .نماييد
   دررابطه با اجتناب از بلند كردن يا جابه جا كردن اشـياء

هفتـه يـا    ۶تا  ۴سنگين  و انجام كار يا ورزش سخت براي 
طوالني تر ، تا زماني كه پزشك توصيه كرده است به بيمـار  

  . آموزش دهيد 

  رژيم غذايي
در مورد رژيـم غـذايي تجـويز شـده بـر اسـاس وضـعيت        

آموزش دهيد و در صـورتي كـه رژيـم     ياتشخيص  بيماري
غذايي  تجويز نشده است  ، به بيمار آموزش دهيد تا رژيـم  

  .كم باقيمانده و پرپروتئين و پركاري مصرف نمايد
  

 ۰۷FOTR: شماره سند

  A:شماره ويرايش
  

 
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  شهرستان آران و بيدگلشبكه بهداشت و درمان 

  
 جراحي شكمي
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