
درد و حساسثی  در سسث      اعث  ب صفراالتهاب کیسه

 غ، درد م کن اس  به وسط جناهشد فوسانی راس  شکم

تهثو  و اسثتفراغ    موجث  راس  انتشار یابد و  یشانهیا 

در بعضی از افراد پوس  و سفیدی چشم زرد شثده   شود.

وجثود  آن علث    شثایعترین ، و با خثار  م ثراه اسث    

 .اس اوی صفر هایسنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

گویند کثه م کثن    سیستکتومیکلهصفرا به برداشتن کیسه

از طریثث  بثثر  شثثک ی و یثثا  رو اسثث  جراحثثی بثثه 

 سکوپی انجام شود. االپار
 

 رو  بر  شک ی:
 یمثا زیر دندهاز طری  بر   را اصفردر این رو  کیسه

 حین ع ل بی اران از برخی در .دارندبرمیس   راس  

و  ترشحات یهیجه  تخل یالوله یدر محل بر  جراح

 42س از پث  کثه مع ثوال    .شثود معده گذاشته مثی  یلوله

                    .دنشوبرداشته می مااین لولهساع  
 

 :سبل از ع لآموز  
  بستری شدن بثه پثذیر     جه در تاریخ تعیین شده

 ید.ئبی ارستان مراجعه ن ا
 

     خثود  آزمایشات سبلی و عکسثهای موجثود را م ثراه

 بیاورید.
 

  آزمایشثثات و تسثثتهای بثثرای شثث ا در بثثدو بسثثتری

  انجثثام نیثثازمثثورد  یِمثثای پکشثثکمشثثاورهتشخیصثثی و 

 .شد خوامد
 

  یثا دارویثی    و مسثتید مبتال به بی اری خاصثی   ش ااگر

خاصثی حساسثی    ی د و یا به دارو یا مثاده یکنمیمصرف 

حت ا  به پکشک معالج و پکشک بیهوشی خود اطال   ،دارید

بثه دارو یثا مراسبث     سبل از ع ل دمید، زیرا م کن اس  

 خاصی نیاز داشته باشید.
 

  روز سبثل از   01الثی  7از  ،کنیدمصرف میاگر آسپرین

 ع ل آنرا سطع کنید.
 

 8 ساع  سبل از ع ل ناشتا ب انید. 01الی 
 

 صفرا روی سس تهای فوسثانی شثکم   چون جراحی کیسه

 مثا را سینه تا باالی زانوزیر یناحیهمومای  .شودیانجام م

تثا آلثودگی    ،ش  سبل از ع ثل دو  بگیریثد  تراشیده و 

 ع ل به حداسل برسد.ی ناحیه

 

 

 

اندام سنجاقسر، ، گلیآالت و لوازم فلک وریز یهیکل ،

( را از خثود جثدا    غیثره دندان مصنوعی و  ،مصنوعی) لنک

 کنید.
 

 حیثاتی  و عالئم هنه شدیدر روز ع ل به طور کامل معا 

حثرارت(  خثون، تعثداد تثنفس و درجثه    ) نبض، فشثار ش ا

 د.وشمیکنترل 
 

  دگردمیآغاز  ش ا یبرا سرمدر صورت لکوم. 
 

  سثرار  چرخدار یثا برانکثارد    یصندل یرو بردر حالیکه

 د شد.یخوامبه اتاق ع ل منتقل دارید، 
 

 آموز  پس از ع ل:
  د از راه دمثان  یث نبا کامثل  یاریدن بثه موشث  یتا رسث

طریث   از از یث مورد ن یعات و دارومایما د،یبخور یکیچ

د. مایعثات وریثدی   گردبرای ش ا تکری  می داخل رگی

ساع  پس از ع ل سطع خوامد شثد،   28الی   42 مع وال

 صالح بداند.تجویک آنرا ی مگر اینکه منوز پکشک ادامه
 

  سثاع  بعثد از    42حثدودا   تهو   نداشتندر صورت

 یاجثازه بثا  را خثوراکی  مایعات مصرف توانید می ع ل

 سثپس   ،در صثورت تح ثل مایعثات    .آغثاز کنیثد  پرستار 

 د.گردمع ولی برای ش ا آغاز می غذاییرژیم
 

  تنفس  یدرباره که ییآموزشهاالزم اس  بعد از ع ل

 د.یانجام دم هداده شد ش اع ی  و تغییر وضعی  بدن به 

مثم   یروو  عفونث  ما خطثر بثروز   با رعای  این توصیه

دن بثه مثدت   یدراز کشث  .یابدکامش می ماهیدن ریخواب

در صثورتیکه   .کنثد مثی را کنثد   یرونثد بهبثود   یطوالن

بثا ک ثک پرسثتار     ،جثا شثوید  جابه سادر نیستیدخودتان 

 تغییر دمید.در تخ  وضعی  خود را 
 

 دردبروز برای پیشگیری از  مای شدیدمنگام سرفه 

 سپس سرفه کنید. ،داشتهع ل خود را نگه یروی ناحیه
 

 ابتدا  ،دیشد بستر را ترک کنبه ش ا اجازه داده  یوست

جه یکثه سثرگ   یتخ  نشسثته و در صثورت   یلبهر بمدتی 

 .ن ائیدرا ترک  تخ  خود د با ک ک پرستار ینداشت

0 4 3 

 
 

 

 



 ماند.باسی می ساع  42 تا ی ع لپانس ان ناحیه 
 

 توانیدمی و شده پانس ان برداشتهبعد از ع ل  دوم روز 

خشک  را بعد از استح ام روی زخم  دو  سرپایی بگیرد،

 و ت یک نگهداری کنید.
 

 آموز  پس از ترخیص:

 فعالی :
  سبک مثل سدم  توانید ابتدا با فعالی می خود را فعالی

 کایش دمید.فا  زدن شرو  کرده و در صورت تح ل آنرا
 

 

 از برداشتن اجسام  بعد از ع ل مفته 8الی6حداسل

گرم خودداری کنید، سپس در مورد کیلو 5/2تر از سنگین

شرو  برداشتن اجسام سنگین و انجام کارمای سخ  با 

 .ن ائیدپکشک خود مشورت 
 

 رژیم غذایی: 
 غذایی مع ولی استفاده کنید. غذامای نفاخ از رژیم

)خیار، کامو، کلم، ترب، لوبیا و ...( و پرچرب استفاده 

  نکنید.
 

 و سرشار از پروتئین چرب وغذایی کماز مواد 

 ید.ئکربومیدرات استفاده ن ا
 

   د محدودی  یتوانمفته می 2الی3بعد از گذش

 د.یحذف کنخود چربی را از رژیم غذایی 
 

 نکات سابل توجه:
  مدفو ِ، تیرهادرار، زردیصورت داشتن عالئم زیر: در 

عفون   ی یا عالئم التهاب ومردگونخ ،خار ، رنگبی

 ،سرمکی، تورم ،کامش اشتها، استفراغ تهو  و ،ت  :مثل

 دردو  حساسی نرشحات زرد و بدبو و  ،شدنسخ 

 .دیئمراجعه ن اخود به پکشک جراحی اطراف زخم 
 

   به  داشتیدروز متوالی 4از  تربیش 3/38 باالیاگر ت

   .دیجراح خود اطال  دم

 

 

 

   اشکالی  ،یدداشتشل  مدفو ِدفع بار  3الی4اگر روزی

دفعات اجاب  مکاج پس از چند مفته تا چند ماه  .ندارد

 شود.کم می
 

 بیوتیکهای تجویکی که مع وال  خوراکی با مصرف آنتی

، الزم شودکامل میدر منکل درمان ش ا ی د دورهنباشمی

 وس  مصرف کنید. اس  آنرا سر
 

  ید و در ئما را طب  دستور پکشک مصرف ن امسکن

 مراجعه کنید. خود درد به پکشکبرطرف نشدن صورت 
 

   پیگیری درمان:
 7 درمانگاه جراحی مراجعه به  بعد از ع لروز  01الی

کشیده  با نظر پکشک ش ای مابخیهدر این تاریخ  یدئن ا

 .خوامد شد
 

 پاتولوژی، پس از دریاف   یدر صورت داشتن ن ونه

 جواب آنرا به پکشک خود نشان دمید.
 

 

 

 

                                   

 

 
 

 

 
 

 شک ی( بر  )به رو 
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