
 

 مراقبت های قبل و بعد از عمل 

 بیمارستان عالمه  بهلول گنابادی 

 0011تاریخ بازنگری : —واحد آموزش سالمت 

 ناشتا بودن

و استفراغ بعد ازعمل و برگشت محتویات   تهوع  به دلیل احتمال

 معده به ریه ها بایستی زمان ناشتایی را رعایت نمایید. 

زمان ناشتایی درکودکان با بزرگساالن متفااوت اسات در ایا  

 خصوص حتما  از پزشک وپرستار خود سوال کنید. 

شب قبل از عمل پس از خوردن شام سبک،  دیگر هیچ چایاز  

 .نخورید، حتی آب

ساعت قبل از عمل جراحای،   8زنان باردار و  بزرگساالن بایستی  

 ناشتا باشند. 

 مراقبتهای بعد از عمل جراحی

پس از به هوش آمدن به کمک پرستار و کمک پرستار, به بخا  

 منتقل خواهید شد.

پس از جراحی وجود سوزش, درد گلو و تهوع ، درد ناحیه عامال 

امر  طبیعی است و در صورت تهوع سار را باه یاک طار  

بچرخانید تا ترشحات معده به حلق راه نیابد و به پارساتاارخاود 

 اطالع دهید. 

در صورت درد، آرام  خود را حفظ نمائید و با فشاردادن زنا  

 احضار،  به پرستار خود اطالع دهید. 

در صورت عدم ممنوعیت پزشکی بعد از جراحی می تاوانایاد از 

 تخت خارج شوید.

 از پرستار و پزشک خود در مورد زمان شروع فعالیت سوال کنید . 

هنگام خروج از تخت ابتدا کنار تخت نشسته و پااهاا را آویازان 

در  کنید، اگر دچار سرگیجه ، تهوع نیستید به مدت چند دقیاقاه

 کنار تخت ایستاده و سپس راه بروید.

 

 

در صورت نداشت  دستور پزشک مبنی بر محدودیت حرکتای در 

 رو  تخت می توانید آزادانه بچرخید ویا راه بروید. 

بسته به نوع جراحی پس ازجراحی می توانید از راه دهان چایاز  

بخورید. ابتدا آب ساده و سپس آب میوه و در صورت تحمل رژیا  

 معمولی بخورید.

بعد از بی حسی نخاعی، مصر  ماایاعاات    در صورت بروز سردرد

واستاراحات درتاخات  فراوان حاو  کافئی  مانند چا  و نسکافه

 کمک کننده است.

در مورد تعویض پانسمان و زمان کشیدن بخیه ها و استحمام بعاد 

از عمل و مصر  داروها در هنگام ترخیص و پیگیر  ها  بعاد از 

 ترخیص از پزشک و پرستار خود سوال بپرسید.

پانسمان بعد از عمل و در روزها  بستر  بنا به صالحدید پزشاک 

معالج ممک  است تعویض شود و یا حتی روز  دوباار نایااز باه 

 تعویض داشته باشد. 

 داروها  تجویز شده را طبق دستور پزشک ، منظ  مصر  نمایید.

درصورت نمونه بردار  از محل عمل ، زمان آماده شدن جاواب را 

 از پرستار بخ  جویا شده وپس از ترخیص پیگیر  نمایید. 

 در صورت داشت  سوال با بخ  مربوطه تماس بگیرید:   

 130-  33853255شماره تماس با بیمارستان  :      
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 شماره ها  داخلی ایستگاه پرستار 

 0888جراحی زنان :                                              

 0333جراحی ارتوپدی اورولوژی :                         

  0333جراحی گوش و حلق و بینی وچشم :             

 0033جراحی عمومی:                                           



مددجوی گرامی  با مطالعه ی این مطالب با کلیات 

مراقبتهای قبل و بعد از عمل جرراحری آشرنرا 

 خواهید شد.

 لطفا با دقت مطالعه و اجرا کنید: 

 نکاتی که قبل از عمل باید بدانید چیست؟ 

شما باید قبل از انجام عمل جراحی برگه هایی را جهت آگاهای 

از اناجاام آن  ازنوع عمل وعوارض احتمالی آن و بیان رضایات

 و اثر انگشت بزنید.  امضاء کرده

هنگام بستر  همراه بودن یکی از بستگان درجاه یاک دپادر 

جهت کودکان و همسر جهت خان  ها( جهات اخار رضاایات 

الزامی است، و در صورتی که در قید حیات نباشد وجاود قایا  

 قانونی الزامی است. 

و   در هنگام پریرش دستبند  که مشخصات و ناام پازشاک

, به دست شاماا   نوشته شده است   بخ  بستر  شما رو  آن

 بسته می شود . لطفا در نگهدار  آن کوشا باشید.

 تحویل دهید. در هنگام ترخیص, دستبند را به پرستار بخ 

 انجام آزمایشات و مدارک پزشکی: 

دفترچه بیمه، کپی آن و کلیه مدارک پازشاکای کاه جاهات 

تشخیص بیمار  شما می باشد:  مثل تصااویار رادیاولاوژ  ، 

، آزمایشات و کلیه   بارگاه  MRIسونوگرافی،سی تی اسک  ،

ها  مشاوره ها  پزشکی خود  دمشورت قلب ، بیهوشی ( را باه 

 .همراه داشته باشید

و در صاورت   قبل  از رفت  به اتاق عمل،  از شما آزمای  خون

 لزوم گرافید عکس رادیولوژ  ( و نوارقلب  به عمل خواهد آمد.

 

 سایقه بیماری و مصرف داروها : 

 در صورت مصر  هر گونه دارو بخصوص آسپری  ، وارفاری  ، و

داروها  کنترل کننده قند خون ،پزشک جراح و پزشک بیهوشای 

کنید را هماراه  و پرستار را مطلع سازید و داروهایی که مصر  می

 خود بیاورید. 

لطفا هر نوع بیمار  یا حساسیت دارویی و یا سابقه جراحی قبلای 

 به پزشک و پرستار بخ  اطالع دهید.  خود را

توجه به سابقه پزشکی شما ممک  است قبل از عمل برا  شما   با

 درخواست مشاوره انجام شود.

 بهداشت فردی و سالمت : 

شب قبل از عمل حمام کرده و محل عمل را به طاور کاامال از 

 .موها  زائد با ماشی  اصالح یا پودر و کرم  موبر تمیز کنید

 .سعی کنید که پوست ناحیه عمل شما بریده نشود

 

 نکته مهم :

ازهمراه داشتن وسایلی  زمان رفتن به اتاق عمل

, دندان مصنوعی یا هر نوع عضو    نظیر زیورآالت

خودداری کررده و  مصنوعی دیگر و لباس زیر

لرنرز آرایش و الک ناخن و یا مژه مصنوعی و  

 نداشته باشید.  چشمی

باید خارج شوند، چون  کلیه زیورآالت، ساعت و دندان مصنوعی 

در حی  عمل جراحی ممک  است، تماس پوست با زیاور آالت،  

 باعث سوختگی شود. 

در صورتی که احتمال می دهید عمل خواهید شد، دباخاصاوص 

در سزاری ( حتما از چند هفته قبل زیورآالت خاود را خاارج 

کنید، چون ممک  است به دلیل ورم انگشتان و دستها نتوانایاد 

 آنها را خارج کنید. 

در صورتی که بستر  هستید و رو  تخت بی حرکت هساتایاد 

زیور آالت خود را خارج کنید و تحویل همراهی خاود دهایاد، 

شود  چون بی تحرکی رو  تخت باعث ورم انگشتان و دستها می

 و خارج کردن زیور آالت را با مشکل روبرو خواهد کرد.

دربعضی اعمال جراحی ممک  است پزشک بااالجاباار جاهات 

ایمنی شما، دستور بریدن طال و جواهرات شما جاهات خاارج 

 نمودن آن را بدهد. 

درصورت ابتال به هر نوع هپاتیت و یاا ایادز, بارا  اناجاام 

به پزشک و پارساتاار  ها  خاص, حتما درهنگام بستر  مراقبت

 بخ  اطالع دهید.

درصورت مصر  سیگار و یا هر نوع مااده ماخادر دیاگار باه 

قبل ازعمال  ساعت 42و پرستار بخ  اطالع دهید و از   پزشک

 از مصر  سیگارخوددار  کنید.

قبل از رفت  به اتاق عمل،  لباس سبز یا آبی که جلو بسته است 

باشد و تاوساب باخا   و به همراه شلوار و کاله یا روسر  می

 تحویل شما خواهد شد، را باید بپوشید. 

لطفا قبل از رفت  به اتاق عمل از خالی باودن ماثااناه خاود 

 اطمینان داشته باشید و حتما به دستشویی بروید.
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