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 ت هاي قبل عمل مراقب
  شب يا صبح قبل از عمل موهاي ناحيه عمل را

 سانتي متر از هر طرف بزنيد.2به فاصله 
  ساعت قبل عمل ناشتا باشيد 8حداقل 
  داروهايي مثل آسپرين ، رقيق كننده هاي خون

ند روز تا يك ،داروهاي ضد التهاب بايد از چ
 هفته قبل از عمل مصرف نشود.

 از عمل دمراقبت هاي بع
  بعد از انجام عمل جراحي،مدتي در محلي

كنار اتاق عمل به نام ريكاوري مي مانيد.يك 

ساعت بعد از بيهوشي اهميت دارد و در اين 

مدت  بايد دقيقا تحت نظر باشيد تا آثار 

داروهاي بيهوشي كامال از بين بروند و بعد 

ازاينكه هوشياري خود را بطور كامل بدست 

 آورديد به بخش منتقل مي شويد. 
. 

 

 

  )اگر با بيحسي منطقه اي عمل شده ايد)از كمر

ساعت نبايد پشت تخت باال باشد و زير  24تا 

سر نبايد بالش گذاشته شود. وگرنه دچار 

سردرد شديدي مي شويد كه ممكن است تا 

  چند روز ادامه داشته باشد.

 راحيدرد بعد از ج
در بيمارستان مسكن هاي قوي داده مي شود تا شدت درد 

را كاهش دهد. اين مسكن ها معموال مخدر 
هستند.مصرف اين مسكن هاي تزريقي نبايد زياد باشد 

چون موجب مسموميت مي شود.نبايد انتظار داشته باشيد با 
مصرف دادرو درد ساكت شود.با باال نگه داشتن اندام عمل 

ح بدن و استفاده از كيسه يخ مي توان شده نسبت به سط
 به كنترل درد و تورم كمك كنيد.

 

 خطر عفونت بعد از جراحي
در هر عمل جراحي احتمال عفونت در محل عمل وجود  -

دارد پس در چند روز اول بعد از عمل جراحي به  بيمار 
آنتي بيوتيك تزريقي داده مي شود تا احتمال عفونت بعد از 

يدا كند و بعد از تريخص آنتي عمل جراحي كاهش پ
 بيوتيك خوركي به شما داده مي شود.

در صورت داشتن عالئم عفونت از جمله تب ولرز  -
،قرمزي و خروج ترشح چركي از ناحيه عمل و حساسيت 

 .در لمس به پزشك مراجعه كنيد

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 لخته شدن خون در رگ ها

يكي از عوارض شكستگي ها لخته شدن خون 
در سياه رگ هاي عمقي ساق پا مي باشد .لخته 
شدن خون در اندام هاي تحتاني بسيار خطرناك 

بوده و ممكن است موجب اختالل در عملكرد 
به بيمار بعد از عمل داروهايي قلب و ريه شود.

داده مي شود تا از لخته شدن خون در پاها 
جلوگيري شود.به اين داروها داروهاي رقيق 

 كننده خون ميگويند.

 لوله تخليه ترشحات .
پزشك حين جراحي ممكن است لوله پالستيكي 

در درون زخم بگذارد تا بدين وسيله  خونريزي 
بعد از محتصر كه ممكن است تا چند ساعت 

جراحي هم ادامه داشته باشد به بيرون بدن 
هدايت كند. كه بعد از چند روز از بدن خارج مي 

 شود

 راه رفتن و حركت كردن 

  روز بعد از جراحي آموزش داده مي
شود تا چطور بتوانيد در تخت يا روي 

صندلي بنشينيد و چطور توسط عصاي 
زير بغل يا واكر راه برويد يا چطور اندام 

مفاصل را حركت دهيد  تا از  ها و
 خشكي آنها 

 

 

 

 
 
 

جلوگيري شود.در اولين فرصت حركات كليه مفاصل 
همه اندام ها بخصوص اندام عمل شده و بخصوص  
مفصل نزديك به محل عمل را شروع كنيد.در ابتدا 

ي فيزيوتراپ مفصل را خم و راست ميكند بعد از مدت
آموزش داده مي شود كه خودتان مفاصل مورد نظر را 

 حركت دهيد.

  ميله هاي به كاربرده شده جهت  –پيچ –پين
ثابت كردن استخوان شكسته شده نمي تواند  

وزن بدن را تحمل كنند و در صورت وارد كردن 
فشار ،خميده وشل مي شود و يا مي شكنند. از 

ان چوب زير بغل و واكر جهت راه رفتن مي تو
استفاده كرد ولي وزن بدن روي پاي عمل شده 

 انداخته نشود.
  تنفس عميق و سرفه به خروج خلط از ريه كمك

 ميكند.
   يبوست از عوارض بعد از عمل است كه به دليل

كاهش حركت و استفاده از داروهاي ضد درد مي 

مصرف مواد غذايي حاوي فيبر  –باشد.آب كافي 

ه هاي تازه مي ميو –غالت  –از جمله سبزيجات 
 تواند براي جلوگيري از يبوست مصرف شود.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  ساعت  48معموال پانسمان زخم جراحي تا

از عنل جراحي تعويض نميشود.پس از بعد 
چند روز اين پانسمان توسط پرستار عوض 

 مي شود.
  از روز سوم به بعد مي توانيد حمام برويد

.بخيه ها را تميز و خشك نگه دايذ .تعويض 
پانسمان بايد بعد از ترخيص در منزل توسط 

پرستار يا همراه بيمار كه در بيمارستان 
 آموزش ديده انجام شود.

  در هنگام راه رفتن دست عمل شده را
 برگردن آويزان كنيد.

 

    

                 

  

 

 


