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 2بخش  جراحی 

 0011بازنگری —واحد آموزش سالمت 

 خطر عفونت بعد از عمل جراحی

ممکن است پزشک معالج داروهای آنتی بیوییکیویک 

خیراکی برای شما کجییز نماید کا بعد از کرخوص از 

بومارستان برای مدکی از آن ها در منزل اسیتیدیاد  

 کنود.

از قطع کردن آن ها بدون دستیر پزشک خییدداری 

 کنود.

بعد از جراحی ممکن است داروهایی داد  شید کا از 

لخته شدن خین در پاها جلیگوری شید.به این دارو 

ها داروهای رقوق کنند  خین می گییند.استداد  از 

این دارو ها ممکن است کا چند هدته بعد از عیمی  

 ادامه پودا کند.

 فیزیوتراپی

در اوقات بوداری ورزش های مربیط به عضالت پا را 

طبق نظر پزشک و فوزییکراپی انجام دهود کا جرییان 

خین بهتر شید.هر چه زودکر کحت نظر پیزشیک و 

 فوزییکراپ حرکات مداص  زانی را شروع نمایود.

می کیان از وسای  کمک حرکتی مانند چیی  زییر 

بغ  و واکر استداد  کرد و محدودیت های کییصیویه 

شد  برای فعالوت را رعایت کنود و به ناحوه عیمی  

 شد  فشار وارد نکنود. 

کندس عموق و سرفه کردن به خروج کرشحات از ریه 

 کمک می کند..

 پیگیری پس از ترخیص  

هدته پس از عم  جهت کشودن  3الی  2بنا به دستیر 

 بخوه ها به پزشک مراجعه نمایود. 

کعییض پانسمان باید پس از کرخوص به صییرت روز 

درموان و کیسط پرستار یا هیمیرا  بیویمیار کیه در 

 بومارستان آمیزش دید  انجام شید.

 عالئم هشدار : 

در صیرت داشتن عالیم عدینت از جمله کی  و لیرز  

قرمزی و خروج کرشح چرکی از ناحوه عمی  شید  و 

 حساسوت در لمس به پزشک مراجعه کنود. 

در صیرت کیرم و درد غور قاب  کنترل  سردی و رنی  

پریدگی انگشتان و بی حسی اندام سریعا به پیزشیک 

  .مراجعه نمایود

 

 

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

  0333: 2بخش  جراحی 



 شکستگی تنه استخوان ران:

استخیان ران از محکمترین استخییان هیای بیدن اسیت و 

شکستگی آن نواز به وارد شدن نوروی زیاد دارد.معیمییا ایین 

نوروها در حون کصادفات وسای  نقلوه و سقیط از ارکدیاع میی 

 کیاند به بدن وارد شید.

 عالیم شکستگی ران:

 ران متیرم دردناک و کغوور شک  یافته 

 ناکیانی در حرکت دادن پا یا ایستادن

 خینریزی زخم باز و بورون زدن استخیان از پیست

کجمع خین که باعث کغوور رن  یا کبییدی شیدیید نیاحیویه 

 شکستگی می شید

 گرفتگی عضله ران

 گزگز کردن ران یا پا

 : درمان جراحی

باشد و طی  در شکستگی های ران معمیا اقدام اول جراحی می

شید که بیهیتیریین  آن استخیان های شکسته به هم وص  می

ساعت اول بعد از آسو  است کا عیارض کیاهی   84زمان آن 

 یابد. .

 غیر جراحی  ماندر

درمان غور جراحی شکستگی استخیان ران به صییرت 

کش  و سپس گچ گوری است  که گاهی اوقات ییک 

دهینید و  می  کر از ناحوه شکسته شد  قرار پون پایون

 شید  حدود یک کا دو ما  پای بومار به وزنه متص  می

 که با این کار استخیان جابجا شد  و به جای اول خید 

 گردد.  باز می

کیانود با استداد  از دست ها و دستگور  باای سیر   می

خید را روی کخت جابجا کنود به این کرکو  عضیالت 

شید و بعدها راحت کر از وسایی   بازو و شانه کقییت می

 کنود. کمکی برای حرکت استداد  می

 مراقبت های قبل از عمل:

سابقه بوماری ها ی قلبی ارثی و داروهای مصرفی خید 

 را به پزشک یا پرستار بخ  اطالع دهود.

 ساعت قب  عم  الزاموست.  4ناشتا بیدن حداق  

کنها داروهایی را که پزشک اجاز  می دهد  صبیح روز 

 عم  با مقداری کمی آ  مصرف کنود. 

داروهایی مانند آسپرین   رقوق کنینید  هیای خیین 

 داروهای ضد التها  باید طبق دستیر پزشک چند روز 

 کا یک هدته قب  عم  مصرف نشید.

 22ش  یا صبح عم  می های ناحوه عم  را به  فاصله 

 سانتی متر از هر طرف کراشود  می شید.

 مراقبت های پس از عمل:

درد در مدت کیکاهی پس از جراحی به سرعت کاه  

 می یابد. 

روز فقط گاهی برای رفع سدتی و  3الی  2اغل  بعد از 

گرفتگی عضالت به داروهای مسکن طیبیق دسیتییر 

 پزشک نواز پودا می کنود. 

برای کنترل درد با بلند کردن اندام عمی  شید  و 

استداد  از کوسه یخ می کیان به کنترل درد و کییرم 

کمک کرد. با کغوور وضعوت و آرام  فکری و پیرت 

 کردن حیاس به کاه  درد می کیان کمک کرد. 

 خوردن و آشامیدن

کا چند ساعت نباید چوزی خیرد  شید بعد از چینید 

ساعت   می کیان پس از کس  اجاز  از پرستار ابتیدا 

چند قاشق آ  به بومار داد و اگر کحم  کرد و دچار 

کیان به کدریج به او مایعات بوشتری  ناراحتی نشد می

 داد. 

بعد اینکه رژیم غذایی برای بومار شیروع شید در 

صیرت مبتال نبیدن به بوماری های خیا)ققیلیبیی 

 کندسی   دیابت و ...( از کلوه میاد غذایی می کییان 

 بهر  برد. 

برای بهبید باید بافت جدید ساخته شید که این نواز 

به انرژی فراوان دارد و غذا باید سرشار از گیلییکیز 

 چربی   پروکئون  امالح و ویتامون ها باشد. یبیسیت 

از عیارض بعد از عم  می باشد که به دلو  کاهی  

حرکت و استداد  از مسکن ها رخ می دهد.آ  کافی 

  مصرف میاد غذایی حاوی فوبر از جمله سبزیجات   

غالت   موی    حرکت سریعتر و نرم کینینید  هیای 

مدفیع می کیاند برای پوشگوری از یبیست مصیرف 

 شید.
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