
 
  

 مراقبت هاي قبل از عمل جراحي:
چِ ظٍزتط تا  الظم است تساًيسّط تطاي پيطگيطي اظ هطىالت

ووه پطستاض اظ ترت ذاضد ضَیس ٍ فؼاليت ذَز ضا اظ سط 
 . گيطیس ووتط زچاض هطىل ذَاّيس ضس

ترليِ  تِ اًزام توطیٌات تٌفسي ػويك ، سطفِ وطزى 
 .ضیِ ووه هي وٌس  تطضحات 

 اقذامهاي پس از جراحي :
ساػت( تيواض ًاضتا ذَاّس  8-42تطاي هستي تؼس اظ رطاحي )

اگطضطٍضت زاضتِ تاضس لَلِ تيٌي ٍ هؼسي گصاضتِ هي  تَز
 ضَز ٍ پس اظ ضٌيسُ ضسى غساي ضٍزُ ّا لَلِ ذاضد هي ضَز

تسضیذ تيواض اظ حالت ًاضتا ذاضد ضسُ ، اتتسا اظ هایؼات ٍ ِ . ت
سپس ضغین غصایي ًطم ٍ ون چطب استفازُ هي ضَز ، زض 

 . ضَز غَضت زضز تطاي تيواض اظ هسىي تعضیمي استفازُ هي
تيواض تایس هطتة سطفِ وطزُ ًفس ّاي ػويك تىطس ٍ 

پائيي . تيواض ّط چِ ظٍزتط اظ ترت  ضا ترليِ وٌسضیِ تطضحات 
وِ تَسظ  T. زض غَضت زاضتي زضى یا لَلِ  آهسُ ٍ ضاُ تطٍز

ضسُ است اظ آى هَاظثت  ٌّگام ػول رطاحي گصاضتِ رطاح
 . تؼول آیس ٍ تِ زستَضات پعضه تَرِ ضَز

 بيمار عسيس :
ِ اگط تؼس اظ رطاحي ٌَّظ زچاض تطش وطزى ٍ یا زضز ذفيف ت

.  ٌيسزًثال ذَضزى غصا ّستيس تا پعضه هؼالذ هطَضت و
هوىي است ػلل زیگطي هخل ظذن گَاضضي یا تطگطت هَاز 

 .  غصیي اظ هؼسُ تِ هطي ٍ . . . هغطح تاضس

 
 
 
 

 

بيمار عسيس پس از ترخيص ي اقامت در مىسل  *

 وكات زير را حتماً رعايت کىيذ
 هػطف هسىي تا تزَیع ٍ غالحسیس پعضه هؼالذ
تحول ضغین *ضغین غصایي ًطم ٍ ون چطتي ٍ زض غَضت 

هؼوَلي ٍ ون چطتي اظ هػطف غصاّاي حاٍي ولستطل هخل: 
ضيط ، تستٌي ، وطُ ، ذاهِ ، پٌيط ٍ هَاز غصایي سطخ ضسُ ، ًاى 
ضيطیٌي ، ضىالت ٍ ظضزُ ترن هطؽ ٍ سثعیزات هخل : ولن ، 
پياظ ، گل ولن ، تطتچِ ، تالال ٍ لَتيا ٍ ذياض تطاي هستي تا ًظط 

 پعضه هؼالذ پطّيع گطزز.
اگط هحل ػول رطاحي زچاض ػفًَت ، لطهعي ًاحيِ ، تَضم ، *

گطهي ، حساسيت ضىن ، زضز ٍ ذطٍد تطضحات چطوي ضس . 
 حتواً تِ پعضه هطارؼِ ًوائيس.

*زضغَضت سفيس ضسى هسفَع یا ذاضش تا پعضه تواس 
 .  تگيطیس
.  ّفتِ پس اظ تطذيع ًثایس رسن سٌگيٌي ضا تلٌس وطز 6* تا 

اض ضا تا ووه سایط افطاز ذاًَازُ اًزام زض غَضت لعٍم ایي و
 . زّيس

تؼس اظ ػول رطاحي ضػایت ًىات ظیط تطاي سالهتي هفيس * 
 ذَاّيس تَز:

 واّص ٍظى اضافي ٍ حفظ ٍظى هتؼازل -1
 زض ضغین غصایي چطتيواّص هػطف  -4
 ػسُ ّاي غصایي تا حزن ون ٍ زفؼات تيطتطٍ -3
 وافي( ٍ هيَُ رات هػطف ضغین پط فيثط )سثعیزات -2

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي

 
 عنوان:

 سنگ كيسه صفرا
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 سىگ کيسه صفرا 

، سٌگ ويسِ غفطا تيواضي ضایؼي  ٍرَز سٌگ زض ويسِ غفطا
 . زض راهؼِ است

سالگي زٍ  05ضيَع سٌگْاي غفطاٍي زض ذاًوْا تؼس اظ سي 
 . تطاتط هي ضَز

 عًامل مؤثر در ايجاد سىگ صفرايي
.  ػلت ایزاز سٌگْاي غفطاٍي تسضستي ضٌاذتِ ضسُ ًيست

، تؼساز زفؼات تاضزاضي ػفًَت  ػَاهلي چَى افعایص سيٍلي 
ّاي سيستن غفطاٍي ٍ ػَاهل اضحي هْوتطیي آًْا شوط ضسُ 

. اگط ذَاّط ، هازض یا یىي اظ الَام ضوا تِ سٌگ  است
غفطاٍي هثتال ضسُ تاضس احتوال اتتالي ضوا تِ ایي تيواضي 

 . ِ استؼزٍ یا سِ تطاتط تيطتط اظ سایط افطاز راه
 کساوي درمعرض خطرابتال به سىگ صفرايي هستىذ؟چه 

پطچطب  پطوالطي ترػَظ هَاز هَاز وِ اظپطذَض افطاز 
 . استفازُ هي وٌٌس

 هثتالیاى تِ تيواضي لٌس

 هثتالیاى تِ تيواضیْاي وليَي 
 افطاز تيحطوت 

 افطاز هسي ٍ افطاز چاق
 ذاًوْاي چٌسظا

 هثتالیاى تِ تطذي اظ تيواضیْاي ذًَي

 هػطف وٌٌسگاى تؼضي اظ زاضٍّا هخل لطظ ضستاضزاضي 
 . افطازي وِ زض ذاًَازُ آًْا ساتمِ تيواضي غفطاٍي ٍرَز زاضز

 هثتالیاى تِ ًَػي اظ تيواضیْاي التْاتي ضٍزُ ) تيواضي وطٍى( 

 . وِ الىل هي ًَضٌس تيطتط زچاض سٌگ غفطا هي ضًَس افطازي
تطذي اظ هٌاعك زًيا هرػَظ ٌّسٍستاى ٍ زض تطذي اظ  زض

سىاضیس زض زاذل هزاضي غفطاٍي آهٌاعك ایطاى ٍرَز اًگل 
 . است غفطاٍي گػلت هْن تطىيل سٌ

 وٌس. استؼوال زذاًيات ذغطاتتالتِ سٌگ غفطاٍي ضاتيطتط هي

 براي پيشگيري ازابتال به سىگ کيسه صفراچه بايذ کرد؟
 . ل ظیاز تپطّيعیسٍاظ ذَضزى غصاّاي چطب ٍ حاٍي ولستط

 . پط ذَضي ًىٌيس

 . ٍظى ایسُ ال زاضتِ تاضيس
 . تحطن وافي زاضتِ تاضيس
 . اظ ًَضيسى الىل تپطّيعیس

 . اظ اًَاع سثعي ٍ هيَُ ّاي تاظُ تيطتط استفازُ وٌيس
 . استؼوال زذاًيات ضا تطن وٌيس

ظ لطظ ذَضاوي تطاي سؼي وٌيس اظ ضٍضْاي زیگطي تِ غيطا
 . پيطگيطي اظ تاضزاضي استفازُ وٌيس

 
 
 
 
 

 
 

 

 عاليم ي وشاوه هاي بيماري:
زضز ضىن اظ ػالین ػوسُ تيواضیْاي ويسِ غفطا ترػَظ *

. زضز ضىن زض عطف ضاست ٍ تاالي  سٌگ غفطاٍي است
ضىن تا اًتطاض تِ ضاًِ ضاست تطٍظ هي وٌس وِ گاّي هَرة 

زضز ضىن هؼوَال تا هػطف غصاّاي .  تيمطاضي تيواض هي ضَز
. ضطٍع زضزّاي غفطاٍي هؼوَال  چطب تطسیس هي یاتس

تػَضت ًاگْاًي تَزُ هوىي است چٌس ساػت تا چٌس ضٍظ ازاهِ 
. زضز لسوت  یافتِ ٍ تػَضت تسضیزي یا ًاگْاًي تط عطف ضَز

فَلاًي ٍ سوت ضاست ضىن است ٍ هوىي است تِ زیگط ًماط 
 . ماط ضىن اًتطاض یاتسهخل ضاًِ ضاست ٍ زیگط ً

اظ ػالین زیگط : تَْع ٍ استفطاؽ ، ًفد ضىن ، تحول ًىطزى *
غصاّاي چطب ، سَء ّاضوِ ، ًفد ٍ اَضٍؽ ، ظضزي چطن ّا ٍ 

 .  پَست ، تغييط ضًگ ازضاض ٍ هسفَع ضا هي تَاًس ًام تطز
 

هسفَع تِ ضًگ سفيس هایل تِ ذاوستطي هاًٌس ذان ضس *
ذَاّس ضس ٍ زفغ ضًگساًِ ّاي غفطاٍي اظ ضاُ ازضاض تاػج تيطُ 

. ٌّگام تٌفس ػويك اگط ضٍي  ضَزضسى ضًگ ازضاض هي 
 . ويسِ غفطا فطاض تياٍضًس تٌفس هتَلف هي ضَز

 تشخيص :
پعضه تطاي تطريع تيواضي آظهایص ذَى  ٍ سًََگطافي 

 . زضذَاست هي وٌس
سًََگطافي : ٍسيلِ هٌاسة ٍ تسياض زليمي تطاي تطريع 

. سًََگطافي تایس زض حالت ًاضتا اًزام  سٌگْاي غفطاٍي است
 .  تا اًزام سًََگطافي سٌگْاي غفطاٍي ضا هي تَاى زیس.  ضَز

ساػت لثل اظ سًََگطافي ضىن، ًثایس غصا ٍ هایؼات هيل  8
 . ضَز

تاضس ٍ الظم  ًوي زض سٌگْاي غفطاٍي هَحط سىگ شكه:

 . است ويسِ غفطا تِ عَض واهل ذاضد ضَز

 : درمان 
       زضهاى غيط رطاحي تِ واض تطزُ اتتسا ، زض عي زٍضُ حاز

هي ضَز ٍ زض غَضتي وِ هَفميت آهيع ًثاضس اظ زضهاًْاي 
. تطاي واّص هطىالت ٍ زضز  زیگط رطاحي استفازُ هي ضَز

تِ تيواض تَغيِ هي ضَز وِ اظ ضغین غصایي هایؼات تا حزن ٍ 
چطتي ون استفازُ ًوایس تا ایي ضٍش هَاز هحطن زض ويسِ 

. زض  یاتس ، تَْع ٍ استفطاؽ ترفيف هي غفطا واّص ٍ زضز
غَضت تطٍظ استفطاغْاي ضسیس ٍ هىطض هوىي است اظ لَلِ 

 هؼسُ استفازُ ضَز. -تيٌي 

زضهاى سٌگ ويسِ غفطا زض غَضت ػالهت  درمان جراحي:

زاض تَزى رطاحي است وِ تِ زٍ ضٍش رطاحي تاظ ٍ رطاحي تا 
. زض ایي ػول رطاحي الظم  ضٍش الپاضاسىَپي اًزام هي گطزز

 . َض واهل ذاضد ضَزاست ويسِ غفطا تغ
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