لوله تخليه ترشحات :
پزشک جراحي در حين عمل جراحي ممكن است لوله
هاي پالستيكي در درون زخم بگذارد تا بدین وسيله
خونریزي مختصر داخل بدن که ممكن است تا چند

 تنفس عميق و سرفه به خروج خلط از ریه کمک
ميكند.
 یبوست از عوارض بعد از عمل مي باشد که به دليل
کاهش حرکت و استفاده از داروهاي ضد درد مي باشد

ساعت بعد از جراحي هم ادامه داشته باشد به بيرون از

.آب کافي ،حرکت سریعتر – مصرف مواد غذایي

بدن هدایت کند .لوله ها در بيرون از بدن به کيسه

حاوي فيبر از جمله سبزیجات– غالت – ميوه هاي تازه

هاي پالستيكي متصل ميشوند تا خون در آنها جمع

مي تواند براي جلوگيري از یبوست مصرف شود.

آوري شود .این لوله ها بعد از چند روز از زخم خارج

 معموال پانسمان زخم جراحي تا  48ساعت بعد از عمل

ميشوند.

جراحي تعویض نميشود .پس از چند روز این پانسمان

راه رفتن و حرکت کردن:

توسط پرستار عوض ميشود.

 روز بعد از جراحي آموزش داده مي شود تا چطور

 از روز سوم به بعد ميتوانيد حمام بروید.بخيه ها را

بتوانيد در تخت یا روي صندلي بنشينيد و چطور

تميز و خشک نگه دارید .تعویض پانسمان باید بعد از

توسط عصاي زیربغل یا واکرراه بروید یا چطور اندام

مرخص شدن در منزل توسط پرستار یا همراه بيمار که

ها و مفاصل را حرکت دهيد تا از خشكي آنها

در بيمارستان اموزش دیده انجام شود.

جلوگيري شود .در اولين فرصت حرکات کليه مفاصل
همه اندام ها بخصوص اندام عمل شده و بخصوص
مفصل نزدیک به محل عمل را شروع کنيد .در ابتدا
فيزیوتراپ مفصل را خم و راست ميكند .بعد از مدتي
آموزش داده مي شود که خودتان مفاصل مورد نظر را
حرکت دهيد.
 پين – پيچ ها – ميله هاي به کاربرده شده جهت ثابت
کردن استخوان شكسته شده نمي تواند وزن بدن را

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني
اردبيل
شبكه بهداشت ودرمان مشگين شهر
بيمارستان وليعصر(عج) مشگين شهر
بخش جراحي عمومي

مراقبت هاي قبل و بعد ازعمل جراحي
شكستگي هاي دست و پا

 بخيه هاي ناحيه عمل شده دست و پا دو هفت ه پس
از عمل طبق نظر پزشک کشيده ميشود.
 در هنگام راه رفتن دست عمل شده را برگردن آویزان
کنيد.
 هنگام ترخيص برگه خالصه پرونده ،برگ شرح عمل
،کارت نوبت درمانگاه ودر صورت لزوم نسخه دارویي
که به شما تحویل داده ميشود را زمان مراجعه به
پزشک همراه داشته باشيد.

تهيه کننده :سلماز طالبي خياوي

تحمل کنند و در صورت وارد آمدن فشار  ،خميده و

تنظيم :دفتر بهبود کيفيت

شل مي شوند و یا مي شكنند .ازچوب زیر بغل و واکر

منابع :کتاب برونر و سودارث واینترنت

جهت راه رفتن مي تواناستفاده کرد ولي وزن بدن
روي پاي عمل شده انداخته نشود.

با آرزوي سالمت و تندرستی براي شما
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مراقبت هاي قبل از عمل:

بعد از اینكه رژیم غذایي براي بيمار شروع شد در صورت

خطر عفونت بعد از جراحي:

-شب یا صبح قبل از عمل موهاي ناحيه عمل را به

مبتال نبودن به بيماریهاي خاص قلبي  ،تنفسي  ،دیابت و

در هر عمل جراحي احتمال عفونت در محل عمل وجود

فاصله 02سانتي متر از هر طرف بزنيد.

… از کليه مواد غذایي ميتوان بهره برد  .براي بهبود باید

دار د .پس در چند روز اول بعد از عمل جراحي ،به بيما

 -قبل از عمل توسط پزشک بخش ویزیت مي شوید در

بافت جدید ساخته شود که این نياز به انرژي فراوان دارد

ر آنتي بيوتيک (چرك خشک کن) تزریقي داده مي

آن زمان سابقه بيماري هاي قلبي ،ارثي و داروهاي

و غذا باید سرشار از گلوکز  ،چربي  ،پروتئين  ،امالح و

شود تا احتمال عفونت بعد از عمل جراحي کاهش پيدا

مصرفي را به پزشک اطالع دهيد.

ویتامين ها باشد.

کن د .ممكن است پزشک معالج داروهاي آنتي بيوتيک

 -ناشتا بودن حداقل  8ساعت قبل از عمل واجب

درد بعد ازجراحي:

خوراکي براي شما تجویز کند تا بعد از مرخص شدن از

است.تنها داروهایي که پزشک بخش به شما اجازه مي

درد مدت کوتاهي پس از جراحي به سرعت کاهش مي

بيمارستان تا مدتي از آنها در منزل استفاده کنيد

دهد تا صبح روز عمل با مقدار کمي آب مصرف کنيد.

یابد.در بيمارستان مسكن هاي قوي داده ميشود تا شدت

.ازقطع کردن آن بدون دستور پزشک خودداري کنيد.

 -داروهایي مثل آسپرین ،رقيق کننده هاي خون ،

درد را کاهش دهد .این مسكن ها معموال مخدر هستند .

در صورت داشتن عالئم عفونت از جمله تب  ،لرز ،

داروهاي ضد التهاب باید از چند روز تا یک هفته قبل

مصرف این مسكنهاي تزریقي نباید زیاد باشد چون

قرمزي و خروج ترشح چرکي از ناحيه عمل شده و

از عمل مصرف نشود.

موجب مسموميت مي شود .نباید انتظار داشته باشيد با

حساسيت در لمس به پزشک مراجعه کنيد

مراقبت هاي بعد از عمل:

مصرف دارو درد کامال برطرف شود .ممكن است کمي از

لخته شدن خون در رگ ها:

 -بعد از انجام عمل جراحي ،مدتي در محلي در کنار

درد باقي بماند .افراط در مصرف داروي ضد درد مخدر

یكي از عوارض شكستگي ها لخته شدن خون در سياه

اطاق عمل به نام ریكاوري مي مانيد .یک ساعت بعد از

براي حذف کامل درد خطرناك بوده و توصيه نمي شود.

رگ هاي عمقي ساق است  .لخته شدن خون در

بيهوشي اهميت زیادي دارد و در این مدت بيمار باید

با باال نگه داشتن اندام عمل شده نسبت به سطح بدن و

اندامهاي تحتاني بسيار خطرناك بوده و ممكن است

دقيقا تحت نظ ر باشدتا آثار داروهاي بيهوشي کامال از

استفاده از کيسه یخ مي توان به کنترل درد و تورم کمک

موجب اختالل در عملكرد قلب و ریه شود .این عارضه

بين بروند و بعد از اینكه بيمار هوشياري خود را بطور

کنيد.

بخصوص در شكستگي هاي اندام تحتاني و در سنين

کامل بدست آورد به بخش منتقل مي شوید.

قبل از شدت گرفتن درد  ،داروي ضد درد را از

باال یشتر دیده ميشود .بعد از جراحي به بيمار

خوردن و آشاميدن:

پرستاردرخواست کنيد.

داروهایي داده ميشود تا از لخته شدن خون در پاها

 -اگر جراحي با بيهوشي عمومي انجام شده است ،تا

در صورت تورم و درد غير قابل کنترل  ،سردي و رنگ

جلوگيري شود .به این داروها داروهاي رقيق کننده

چند ساعت نباید چيزي خورده شود .بعد از چند

پریدگي انگشتان سریعا به پزشک اطالع دهيد.

خون ميگویند .استفاده از این داروها ممكن است تا

ساعت ،ميتوان پس از کسب اجازه از پرستار ابتدا چند
قاشق آب به بيمار داد و اگر تحمل کرد و دچار ناراحتي
نشد ميتوان بتدریج به او مایعا ت بيشتري داد.

چند هفته بعد از جراحي هم ادامه پيدا کند.

