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 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 مراقبت بعد از عمل

 کوله سیستکتومی 
 

 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 کتوميکوله سیست عنوان

 دکتر سهراب عاطفي تهیه کننده

 پزشک جراح سمت

 دفتر آموزش به بیمار تائید کننده

 0011تابستان  سال تهیه

 دفتر آموزش به بیمار ناظر کیفي

 تحت نظارت و مشاوره دفتر 

 دنا مدیریت کیفیت بیمارستان
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 آموزشی راهنمای
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 منابع  :   

 اصول جراحی شوارتز

 

 

  

 

 

www.denahospital.com 

 



 

 

 

 
 

  کوله سیستکتومیبعد از عمل مراقبت 
 پس از عمل جراحی یک روز طبق دستور پزشک کثر بیمارانا

له سیستکتومی الپاراسکوپی، میتوانند نوشیدن مایعات را وک 

شروع نمایند. بعضی بیماران ممکن است تهوع واستفراغ داشته 

باشند که با مصرف داروهای ضد تهوع برطرف می شود. با توجه 

تا زمان مراجعه به مطب  .فعالیت بدنی، توصیه می شودبه کاهش 

  پزشک فقط سوپ و مایعات مصرف کنید.

 راه رفتن به بهبودی سریعتر شما کمک می کند. 

در صورتی که برای بیمار درن گذاشته شده باشد، معموال روز پس 

از عمل خارج می شود. خارج کردن درن بسته به رنگ و نوع ترشح 

که با قضاوت جراح انجام می شود.ممکن است ومقدار آن است 

 .درن پس از ترخیص و بطور سرپایی خارج شود

 تعویض پانسمان روزانه انجام گیرد. -

 تا زمانی که به مطب مراجعه می کنید حمام نکنید.  -

روز بعد از عمل با  5برای گرفتن جواب پاتولوژی  -

آزمایشگاه بیمارستان دنا تماس بگیرید در صورت 

دن جواب با کارت زرد مراجعه نموده و جواب آماده بو

 پاتولوژی را تحویل بگیرید. 

به مطب پزشککک خود در تاریت تعیین شککده در بر   -

 ترخیص با جواب پاتولوژی و بر  سبز مراجعه کنید.

 

 

 کوله سیستکتومی چیست؟
 فراص کیسه برداشتن جراحی عمل  کوله سیستکتومی

گالبی شکل درست زیر کبد   عضوی صفرا کیسه  .است

در سمت راست باالی شکم است . در این کیسه ، 

صفرا)مایع هضمی که توسط کبد تولید می شود( ذخیره 

 .و جمع آوری می شود
کوله سیستکتومی زمانی که شما درد ناشی از سنگ 

کیسه صفرا داشته باشید، الزم است. برداشتن کیسه 

صفرا یک جراحی رایج است و عوارض کمی دارد . در 

بیشتر موارد شما می توانید همان روز که کیسه صفرا را 

 هکیس برداشتن جراحی. بروید خانه برداشته اید، به 

یک دوربین فیلم برداری  دادن قرار با ،اغلب صفرا

کوچک و ابزار مخصوص جراحی از طریق چهار برش 

کوچک به داخل شکم انجام می شود تا داخل شکم دیده 

شود و کیسه صفرا برداشته شود.پزشکان به این روش 

 .الپاروسکوپی می گویند

در برخی موارد ممکن است یک برش بزر  داده شود 

یسه برداشتن ک” به آنتا کیسه صفرا برداشته شود که 

  می گویند” صفرای باز

 

 

 کوله سیستکتومیتغذیه بعد از عمل 
 :غذاهایی که می توان از آن استفاده کرد، عبارتند از

تخم  -پنیر کم چرب ،قهوه و چای و آب میوه و نان -شیر کم چربی
های گیاهی و انواع میوه جاتی که بیمار مرغ هفته ای سه عدد چربی 

بتواند آنها را تحمل کند. گوشت ها سرخ شده نباشد و به صورت آب پز 
سوپ های  .یا کباب و یا بریان شده می توان مورد استفاده قرار داد

 ادویه به حد اعتدالصاف شده و ادویه جات از قبیل نمک، فلفل، 
 .است شیرینی جات آزاد

 رهک کردن اضافه بدون که موقعی تحمل صورت در نوع همهسبزیجات 
میوه جات همه نوع در صورت تحمل بیمار .باشند شده پز آب خامه یا و

 .می تواند مصرف شود
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .باید پرهیز شود غذاهااز خوردن این  

یک ها و ک -بستنی که از شیر پر چربی درست شده باشد-شیر چرب 
 .داشته باشندشیرینی هایی که خامه و چربی 

 حیوانی و چربی هایی مانند خامه وتخم مرغ نیم رو و چربی های 
 . سس ساالد

از گوشت هایی که به صورت کنسرو شده پرچربی و یا گوشت های 

 .شود پرهیز باید می کالباس -سوسیس –چرب 
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