عوارض احتمال جراحی
در صورت انجرم ع ل جراحا احم رل رمر عوارض رشزر
در ي رر مجود دارد:

در چه شرايطی به پزشك مراجعه نمايید؟
 در صورت افزااش

 عفونو

ررد ووتزو م تحمه ز م

برداشتن کیسه صفرا

تيرگززا ادرارم تزز فوك تري،ززمر م ررگ ززو

 تونرشا

تورش تر دلم آرمغ ردن

 تنگ رقا ترن ه
 ان ،اد نرشا ار چ،بن گا

 در صورت تبم تك،ك م نفخ شكم م درد ش ش
 وجود ترشحات غیر معمول از محل عمل

فعالیت
وس ار ع ل جراحا عز ار  ۴-۶هفمز فعرييزو عزرد
تود را ار تر گيرش .

مراقبت
ع ار ع ل جراحا تراقبو هر رشر را انجرم دهي :
 غذا را در حجم يم م
 غذا

دفعرت رشرد تيل ن رئي

ي رران رش يم چرب رش .

تهیه وتنظیم :
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
منبع  :برونر  -سودارث

سال 1401

عالئم

شرح بیماری
يي ،صفرام يي ،ا

يوچک اتو ي در رشر يب

قرار گرفم اتو م صفرا
نگه ار

تويي ش ه در يب در آن

تاشود .يح تي،ميو حرد عبررت اتو ار

ايمهرب حرد يي ،صفرا ي در  %90توارد عحو آن

در صورت رمر يح تي،زميو حزرد عمئزم رشزر ت كز
اتو در ي رر اشجرد شود:
 درد نرگهرنا در نرحي تردل ي
وي ا تاين .

تنگ صفرا اتو .توارد يح تي،ميو حرد من تنگ

 تهوك م اتمفراغ

نيا دش ه تاشود .يح تي،ميو حرد تع وال ر ان ،اد

 يره

دهرن يي ،صفرا م در نميزج ات،زرك يي ،صفرا م در

 تب

عضا ي رران ه راه ر رش ريمر در صفرا شر ج ار
يي ،صفرا اشجرد تاشود.

و و م شرن انم زرر

تشخیص و درمان
جهو ت خيص يح تي،ميو حرد اق اترت رشر انجزرم
تاشود:
 تونوگرافا
 آرترش

تون

درترن طبا يح تي،ميو حرد شرتل توارد رشر اتو:

اشمهر

 ت،كي درد
 ار ي

ردن تهوك يز رر

 تزرشع درتزرنا

علل شايع
در رمر يح تي،ميو حرد عحل رشر دتريو دارن :

 تجوشا تزرم تمنزرتب ر مضعيو يز رر
 آنما يوتيک

 تنگ يي ،صفرا
 چرقا

وززس ار اق ز اترت فززو الرم اتززو اق ز اترت درتززرنا

 عفونو يي ،صفرا

تك يحا رشر نيا جهو ي رر انجرم شود:
 رداشم يي ،صفرا درترن انمخززر ا تزنگ يي،ز

عوامل افزايش دهنده خطر
شك،ر
افااش

ار عواتل تطر ا مم

صفرا م يح تي،ميو حرد تا رش .
يح تي،ميو حرد را

تاده اش عواتل عبررتن ار:

 رداشم يي ،صفرا ر الورراتكوپ م شر جزراحا زرر
انجرم تاشود.

 رژشم غذاشا ور چرب م يم فيبر
 ايمهرب حرد يوراي ع ه
 تر ق ترنوادگا ي رر تنگ صفرام
 تصرف قرص هر ض حرتحگا

عواقب مورد انتظار
اش

ي رر درصورتا ي

توقع ت خيص م درتزرن

شود تع والً ر جراحا قر ل درتزرن اتزو .نزرم ع زل
جراحا يح تي،مكموتاتا رش .

