
 مراقبت در منزل بعد از عمل جراحی سرطان پستان

 مـراقـبـت از سـیـسـتـم درنـاژ
   بعد از جراحی، شما یک پانسمان و بانداژ در محل  جراحلی و

اطراف قفسه سینه خود خواهید داشت.ممکن است، یک یلا ننلد   
مایعات تجمع یافته از ناحیله  ای به نام درن برای تخلیه  لوله تخلیه

 شوند. این درن قفسه سینه، پستان و زیر بغ  در بدنتان، تعبیه می
 .ها اغلب باید برای یک تا دو هفته باقی بمانند

هملووا(  هایی بله شلک  اکلارد ون    درصورتی که با درن ( 
 مرخص شدید قب  از ترخیص، نگونگی تخلیه ترشلحات و انلداز   

بلایی درن دو   ناژ را از پرستار یاد بگیریلد. گیری مایع حاص  از در
و انتهای درن را با کلمپ ببندیلد ،  ها را شسته  دستدریچه است، 

دریچه ای که به شلنگ وص  نیست را باز کرد ، مایع داخل   سپس 
ان را درون ظرف سرم که درجله دارد بریییلد و میلیان درجله را     

در تواللت تخلیله    ای یادداشت نمایید و ملایع را  خواند  و در برگه
کنید.ظرف اکارد ونی را فشار دهید تا جمع شود سپس دریچله را  

 .ها را مجدد بشویید و کلمپ را باز کنید و درنهایت دست ببندید

 دقت فرمایید را  درن باز باشد ودر صورت نیاز به تخلیه ابتدا
به وسیله کالمپ انتهای درن را ببندیلد سلپس محف له را تخلیله     

 .کالمپ را باز نمایید ومجدداًنمایید 

  هلا اهمیلت    شستن دستها قب  و بعد از خلالی نملودن درن
 .زیادی دارد

    مراقب باشید درن از مح  خارج نگلردد، درن را ملی توانیلد
 .داخ  کیسه تمیی قرارداد  و با خود حم  کنید

، روی مح  درن یک  در صورت خارج شدن درن از مح  خود
 .و به پیشک مراجعه کنید گاز استری  گذاشته

از حم  اشیای سنگین خودداری کنید. 

 از اویخللتن دسللت سللمت هملل  شللد  خللودداری کنیللد.
 روی دست هم  شد  نخوابید ویک بالش نرم کوتا  زیر دست

 .هم  شد  هنگام خواب قرار دهید
بریدگی وسوختگی پرهیی نمایید، از صدماتی ن یر کوفتگی. 

    از هرگونه اقدام خودسرانه درمورد دست همل  شلد  ن یلر
 .و... بپرهییید حجامت ,بادکش ,زالو

 از کارهایی ن یرجارو کردن ,شستن لباس با دست ,بلند کردن
 .زنبی  و... خودداری کنید

     از دوش اب گرم با مواد پاک کنند  ضلعی  وصلابون مالیل
 .استفاد  کنید کام  جهت تسکین دردهای هضالنی پس از بهبود

 :در صورت مشاهده عالیم زیر فوراً گزارش دهید
تغییر رنگ ناگهانی درناژ 

قطع ناگهانی درناژ 

درناژ بدبو، افیایش درجه حلرارت  )های هفونت  هال   و نشانه
  تغییر رنگ یا تورم مح  هم 

 ورزش و فـعـالـیـت
شد   های دست، بازو، شانه را طبق موارد اموزش داد  ورزش

 .انجام دهید

های محدود را انجام دهید و به تدریج بله سلمت    ابتدا ورزش
 .های با دامنه حرکتی کام  بازو پیش بروید ورزش

از وارد اوردن فشار روی بازوی مبتال اجتناب کنید. 

تمرینات ورزشی بالفاصله بعد از جراحی 
این تمرینات در فاصله روزهای سوم تا ده  بعلد از جراحلی بایلد    
انجام شوند و انجام این تمرین قب  از روز سلوم منلع مطللق دارد.    

ملانع از انجلام ایلن تمرینلات       لوله تخلیه ترشحات  )وجود درن 
نیست, اندکی کشیدگی در پوست در حین انجلام ایلن ورزش هلا    
                   طبیعی است ولی مراقب باشید کله هلیگ گونله حرکلت ناگهلانی     
را تا زمان بهبودی و ترمی  مح  جراحلی و جداسلازی درن انجلام    

 .یدمرتبه در روز انجام ده 4الی  3ندهید . این تمرینات را 
  توجه

امکان دارد به دلی  تحریک انتهای اهصاب ناحیه قفسه سینه حین 
جراحی, دنار احساس گیگی یا بی حسی در پشلت دسلت یلا روی    
قفسه سینه شوید. این احساس ممکن است طی نند هفته بعلد از  

های خود ادامه دهید  جراحی افیایش یابد. شما می توانید به ورزش

تورم یا درد در مح  جراحی شوید که در مگر اینکه متوجه افیایش 
صورت به پیشک خود اطالع دهید . گاهی اوقات ماسلاژ محل     این

درد با دست یا یک تکه پارنه نرم می تواند در ایجاد حس بهتر در 
 .مح  کمک کند

پمپ کردن جریان خون در دست 
این تمرین به کاهش تورم و درد بعد از جراحی در دست نیدیک بله  

جراحی کمک می کند. این کار ازطریق استفاد  ازهضالت بله  مح  
هنوان پمپی جهت بهبود بخشیدن به جریلان خلون در ان دسلت    

 .انجام می گیرد

به پهلویی که در ان سمت جراحی صلورت نگرفتله اسلت دراز     -1
بکشید و دست سمت جراحی شد  را بصورت مستقی  به جلو قلرار  

در صلورت نیلاز از    )گیرد رقرا که بایتر از سطح قلب دهید بطوری
که پشلت   . یا بر روی صندلی بنشینید بطوری  بالش استفاد  کنید 

شما به صندلی تکیه کند و دست شما روی یک بالش قلرار داشلته   
 .باشد

 21تلا   11به ارامی مشت خود را باز و بسته کنید و این کلار را   -2
 .مرتبه تکرار کنید

  و راست کنید و این کار را نیلی  سپس به ارامی ارنج خود را خ -3
 .رتبه تکرار کنیدم 21تا  11

 
 

 

 
 
 
 

 باال بردن و چرخاندن شانه ها
 .این تمرین را می توانید در حالت ایستاد  یا نشسته انجام دهید

 2تا  1ها بای بکشید , به مدت  هر دو شانه را تا نیدیکی گوش -1
 ها را پایین بیندازید و  ثانیه نگه دارید و سپس به ارامی ان

 .بار تکرار یزم است 11 تا  1ش  کنید . 



هر دو شانه را به نرمی به جلو و بای و سپس به هقب و پایین  -2
دایر  وار بچرخانید و این حرکات را در جهت هکس ه  تکرار 

 .بار در هر جهت انجام دهید 11 تا  1کنید . 

 

 

 

 
 

 باال بردن دستها
 .توانید در حالت ایستاد  یا نشسته انجام دهیداین تمرین را می 

های خود را در جلوی قفسه سینه طوری که ک  دستها  دست -1
های خود را به خارج  به سمت شما باشد در ه  قالب کنید. ارنج

 .بکشید

های خود را به طرف بای ببرید تا زمانی که  به اهستگی دست -2
 .کشش خفیفی را احساس کنید

ها را  تا دو ثانیه نگه دارید و بعد به اهستگی دست به مدت یک -3
 .مرتبه تکرار کنید  11تا 1. این حرکت را به وضعیت اولیه برگردانید

 
 فشار بر لبه کتف ها

 این تمرین به بهبودی حرکات شانه و حالت ایستادن شما کمک 
 .می کند

بایستید یا روی صندلی, در حالی که صورت شما مستقی  رو به  -1
باشد،بنشینید.  جلو باشد و پشت شما به صندلی تکیه نداشته 

 .کنید و ارنج هایتان را خ های خود را در کنارتان قرار دهید دست

 به ارامی و نرمی لبه کت  هایتان را به ه  نیدیک کنید. سطح -2

 شانه هایتان را حفظ کنید و مراقب باشید تا شانه هایتان را بای 

 .نبرید 

ثانیه نگه دارید . سپس ش  و ازاد کنید و به   11تا  1به مدت  -3
 .مرتبه تکرار کنید  11تا  1این حرکت را وضعیت اولیه برگردانید

 تنفس عمیق
تنفس همیق به احساس ارامش و ریلکسی شما کمک می کند و 

 .می شود تا شما ریه هایتان را کامالً از اکسیژن پر کنیدسبب 

 توجهات کلی :
, داریلد  کلافی  فرصت که روز طی زمانی هر یا روز پایان در 

 از بعلد  تلورم  کلاهش  بله  تا دارید نگه بای را هایتان دست
 .کنید کمک جراحی

 ماننلد  شخصلی،  بهداشتی فعالیت های برای مبتال دست از 
 .کنید استفاد  خوردن غذا یا مسواک زدن

 حالت به جراحی از بعد ما  یک تا بازو حرکتی محدود  اگر 
 .بگیرید تماس پیشک با برنگشت، اول

 ورزشلی  هلای  فعالیلت  یلا  سلنگین  اجسام کردن بلند از 
 بعلد  هفته 8-12 و ماستکتومی از بعد هفته 6-8 تا سنگین

 کنید. اجتناب پستان بازسازی از

 مناسلب  سلوتین  از توانیلد  ملی  بخیه، ناحیه بهبود از پس 
 خلارجی  پروتیهلای  از می توانیلد  همچنین. کنید استفاد 

 .کنید استفاد  پستان فرم حفظ برای

 غلذایی  رژیل   هیچگونله  ،سال  تغذیه رهایت جی به تقریبا 
 .نیست نیاز خاصی

در صورت تورم بازوی هم  شد  هلالو  بلر   
 رهایت نکات فوق :

 دیلوار   یا انگشتان ها، دست بازو، در نانیی تورم هرگونه 
 اطلالع  پیشلک  بله  فوراً و نگیرید نادید  را سینه قفسه
 .دهید

 جراحلی  از بعلد  هفتله  یلک  مدت به را شد  هم  بازوی 
 .نباشد اوییان حالت به ولی دارید نگه بدن نیدیک

 تمیلی  دقلت  بله  را خطر معرض در یا متورم بازوی پوست 
 نمایید خشک را هضو تمام ارامی و دقت به سپس و کرد 

 انگشلتان  بین و اندام نین هر یبالی که گردید مطمئن و
 .گردد خشک دقت به

 یا کردن حمام هنگان در حرارت درجه فاحش تغییرات از 
 .کنید خودداری وسای  شستشوی

 نکنید استفاد  داغ حمام یا سونا از. 

 کنید استفاد  معطر غیر صابون از. 

 کنید خشک دقت با را خود بازوی استحمام از پس. 

 ندهید. قرار خورشید اشعه معرض در را مبتال دست 

  جللوگیری  مبلتال  انلدام  بله  ضربه هرگونه امدن وارد از 
   دیگر یا سوختگی افتاب بریدگی، خراشیدگی،)کنید

 . حشرات نیش ها، سوختگی
 در را موها و کنید پرهیی ریشه از موها کردن خارج از 

 .کنید قطع پوست سطح

  در تنگ انگشتر یا دستبند تنگ، مچی ساهت از استفاد 
 .کنید داری خود مبتال دست

 ها و استفاد  از یک پاک کن  ناخن گوشه کردن کوتا  از 
 .کنید  اجتناب

 روی پروسیجر هرگونه انجام هدم ***توجه :

 -خون فشار بازوبند بستن از اجتناب )درگیر دست
  خونگیری و تیریقات

 بیانخاتم اال      تخصیص     فوق      بیمارستان    سایت        رفرنس:

خودمراقبتی بیمار بعد از 

 عمل برداشتن توده پستان
 تهیه شده توسط سوپروایزر آموزشی 

 بیامرستان شهید عارفیان
 1397پاییز سال 
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