
 
  

 مراقبت پس از عمل

 تِ رٍی  چطن ػول ضذُ ًخَاتیذ . -1

اس سزفِ ، استفزاؽ ، سٍر سدى ، تلٌذ وزدى اضیاء سٌگیي  -2

ّفتِ ٍ اس خن ضذى تطَر ًاگْاًی  6تا  4توذت 

 خَدداری وٌیذ .

 ًطستِ تخَاًیذ .را ًواس رٍس  5تا  -3

اس هیَُ، هایؼات ، سثشیجات استفادُ وٌیذ تا هاًغ  -4

 یثَست ضَیذ .

 هطالؼِ ٍ تواضای تلَیشیَى در حذ اػتذال هاًؼی ًذارد . -5

هوٌَع است . تزای  رٍس 5 ٍضَ یا آب سدى تصَرت تا  -6

 .اس پشضه اجاسُ تگیزیذ  استحوام

  .اسهالیذى چطن ٍ ّز گًَِ فطار تِ چطن خَدداری وٌیذ -7

 ًظز پشضه ضثْا اس ضیلذ هحافظ چطن استفادُ ًوائیذ  تا -8

 اس هسافزت ٍ راًٌذگی خَدداری ًواییذ. -9

 دارٍّا را طثك دستَر هصزف وٌیذ . -11

 ضثْا ًیاس تِ استفادُ اس لطزُ ًیست. -11

 گزدٍخان لزار ًگیزیذ.، آفتاب ٍ  دٍد در هؼزض تاد ، -12

 در صورت عالئم زیر به پسشک مراجعه نمائید: 
 درد چطن وِ تا هسىي تْثَد ًیاتذ . 

  لزهشی ، تَرم پله ٍ تزضح سیاد چطن ، سزدرد هذاٍم 

  درد ًاگْاًی تاالی چطن 

 )تغییزات دیذ)واّص دیذ ، ایجاد جزلِ ّای ًَراًی 

 رٍس پس اس ػول تِ درهاًگاُ هزاجؼِ ًواییذ .  

 

 

 چگونگی استعمال  قطره های تجویس شده توسط پسشک

 . اتتذا دستْای خَد را تطَئیذ 

  درحالت خَاتیذُ یا ًطستِ سز خَد را ووی تِ ػمة

 تذّیذ .

 . پله تحتاًی را پائیي وطیذُ ، لطزُ را تچىاًیذ 

  لزًیِ خَدداری وٌیذ .اس ریختي لطزُ رٍی 

 . اس تواس لطزُ چىاى تا دست ٍ چطن خَدداری وٌیذ 

  حاًیِ پله را تستِ  41تا  31پس اس چىاًذى لطزُ توذت

 ، اس پله سدى خَدداری وٌیذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي

 
 عنوان:

 

 آب مرواریذ 

 

4 
5 

هىد بًک آمًزش به -سًدارث –بريور منبع : 

خدیجه وصیریاویبیمار ترجمه   

بیمارستان  -خ بسرگمهر –اصفهان  آدرس :

 ياحد آمًزش به بیمار  - شهید صديقی

 31922032 تلفه :

 

 جراحي عمومي بخش-آموزش به بيمار-واحذ پرستاري

 گروه هذف : بيماران مبتال به آب مرواریذ

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 9911پایيس : دوم بازبيني 

 (226 -685-20شماره :  )

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 آب مروارید چیست ؟
تاضذ وِ هٌجز تِ  وذر ضذى ػذسی چطن هی هزٍاریذآب 

تاری دیذ هی ضَد ) ػذسی چطن ضفاف ٍ تذٍى ري ٍ در 

لسوت هیاًی وزُ چطن لزار گزفتِ ، ٍ تزای ایجاد یه تصَیز 

 (.دلیك تایذ ضفاف تاضذ 

یىٌذ . اگز چِ  آب هزٍاریذ اس چطوی تِ چطن دیگز سزایت ًن

ٍلی سزػت پیطزفت در دٍ در تسیاری افزاد دٍ طزفِ هی تاضذ 

 آب هزٍاریذ چطن یىساى ًیست . ٌَّس ػلت لطؼی تزای

)واتاراوت ( هطخص ًطذُ  اها ػللی چَى ضزتِ ، سي تاال ، 

 اس ػلل آىارث ، سیگار ، لٌذ ، تواس سیاد تا ًَر خَرضیذ را 

 داًٌذ . هی

 عالئم

 تار یا هحَ دیذى تصاٍیز 

 حساسیت تِ ًَر 

 پخص ًَر چزاؽ یا آفتاب 

 ون یا هحَ ضذى رًگْا 

دٍتیٌی یا چٌذ تیٌی ) وِ تا افشایص  ،واّص دیذ در ضة 

 (.  ضذت ٍضؼیت تذتز هی ضَد 

 

 

 آمادگی قبل از عمل

 
در هزاحل اٍلیِ تا استفادُ اس ػیٌه دیذ تْتز هی ضَد . اها اگز 

خزٍج ایي تذاتیز ووه وٌٌذُ ًثاضذ تٌْا راُ درهاى جزاحی ٍ 

لاتل  وِ تا لٌش هصٌَػی جایگشیي هی ضَد . ،  ػذسی است

تَجِ ایٌىِ واّص دیذ ًاضی اس تیواری لٌذ ، ضؼف پزدُ 

  . ضثىیِ ٍ... تا جزاحی تْثَد ًوی یاتذ

 درمان
 

  چٌاًچِ دچار افشایص فطار خَى یا لٌذ ّستیذ لثل اس

 . ػول تایذ تحت وٌتزل لزار تگیزد

  رٍس لثل اس ػول حوام وٌیذ. 

 عمل جراحی
 

حسی ػوَهی یا هَضؼی اًجام هی ضَد وِ  جزاحی تحت تی

تستگی تِ ًظز پشضىاى تیَْضی ، للة ، جزاح ٍ ًیش ٍضؼیت 

پاًسواى گذاضتِ جسواًی تیوار دارد پس اس ػول رٍی چطن 

 هذتی در تیوارستاى تحت ًظز خَاّیذ تَد . ٍ هی ضَد

 .احساس درد خفیف یا جسن خارجی در چطن طثیؼی است 

  .اضه ریشش یا تزضح هختصز ٍ حساسیت تِ ًَر طثیؼی است

ضَد وِ  ٍرم پله تِ ػلت حساسیت تِ دارٍ ایجاد هی یگاّ

 هزٍر تز طزف هی ضَد.ِ توام ایي ػَارض ت

 

 آب مروارید جراحی

 

رٍش رایج جزاحی فیىَ ًام دارد وِ تا تزش وَچىی در لزًیِ 

تا یه ٍسیلِ وَچه اهَاج هافَق صَت یا لیشر ٍارد ػذسی 

ضَد . سپس تا هىص  ضذُ ، تاػج خزد ضذى ػذسی وذر هی

تخیِ هؼوَال  ػول فیىَ  ضَد . تىِ ّای خزد ضذُ خارج  هی

 ًذارد . 
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