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 ،زرد آب يا صفرا مايع آبكي است كه در كبد ساخته و در كيسه اي به نام كيسه صفرا نگه داري مي شود معموالً اين مايع آبكي

غليظ شده و تشكيل سنگ مي دهد. گاهي به صورت شن ريزه و گاهي نيز درشت مي باشد. اكثر مردم حتي نمي دانند كه سنگ 

كيسه صفرا دارند چون معموالً عالمتي ندارد و گاهي براي انجام تست و بررسي بيماري ديگري ممكن است متوجه اين موضوع 

 گردند.

ماده از كبد ترشح مي شوند و در  2سنگ هاي كيسه صفرا معموالً مخلوطي از چربي و رنگ دانه هاي صفراوي هستند. اين 

زردي( در  –التهاب لوزالمعده  –كيسه صفرا ذخيره مي گردند.. تنها سنگ هايي نياز به جراحي دارند كه عالمت دار باشند )درد 

روش باز و بسته )الپاراسكوپي( انجام مي شود كه  2يد جراحي شوند. اين عمل به شرايط خاص سنگ هاي بدون عالمت نيز با

 در هر دو حالت تحت بيهوشي عمومي مي باشد. 

 
در روش الپاراسكوپي، با ايجاد چند سوراخ در شكم جراحي انجام مي شود. انتخاب روش جراحي بستگي به نظر جراح و 

كه  ولي در حين جراحي متوجه شود ابتدا جراح اقدام به انجام الپاراسكوپي كندمتخصص بيهوشي دارد. گاهي ممكن است 

در اين صورت الپاراسكوپي تبديل به عمل جراحي باز مي شود  امكان خارج كردن كيسه صفرا با الپاراسكوپي وجود ندارد.

 .كه به صالح بيمار مي باشد

كوتاه تر است معموالً بيشتر بيماران يك تا دو روز بعد از جراحي  . در جراحي الپاراسكوپي، بهبودي سريع تر و زمان بستري

 كمترناحيه عمل  و فتقترخيص مي شوند. بعد از بهبودي محل جراحي كمتر مشخص مي شود و عوارضي مثل عفونت زخم 

 است.

 
نظر پزشك معالج قطع گردد.  روز قبل از عمل داروهايي كه باعث خونريزي مي شوند مانند آسپرين و وارفارين بايد زير 7 – 01

براي جراحي از خوردن و آشاميدن از نيمه شب قبل از عمل جراحي بپرهيزيد استحمام روز قبل و تراشيدن موهاي ناحيه ي 

 شكم صبح روز عمل انجام مي شود. 
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طبق توصيه پزشك به شما  درد . در صورت داشتنكنيددر چند ساعت بعد از عمل تا هوشياري كامل بايد در بستر استراحت 

عوارض خطرناكي به همراه داشته  مسكن تجويز خواهد شد )از مصرف خودسرانه مسكن جداً بپرهيزيد چون ممكن است

را تا آخر مصرف كنيد. ممكن است بعد از عمل دردي در ناحيه ي شانه راست حس شود آنتي بيوتيك دستور داده شده باشد(.

ساعت بعد از جراحي مي توانيد به آرامي راه  02 – 22شد. در صورت صالحديد پزشك از كه طبيعي است و برطرف خواهد 

برويد و در صورتي كه تهوع و استفراغ نداشتيد رژيم غذايي را با حجم كم مايعات شروع كنيد. به خاطر داشته باشيد كه تحرك 

حتي مي توانيددر بستر بغلتيد مگر پزشك شما را بعد از جراحي اهميت زيادي در تسريع بهبودي شما دارد .در ساعات اوليه 

كنيد از در صورتي كه خودتان نمي توانيدحركت منع كرده باشد. دراز كشيدن به مدت طوالني روند بهبود شما را كند مي كند 

 د.نتغيير وضعيت و راه رفتن به شما كمك كن پرسنل بخش بخواهيد كه در

 

 
  روز،  5ترخيص هر روز پانسمان زخم را عوض كنيد در صورت نداشتن ترشح پس از با نظر پزشك سه تا پنج روز پس از

ديگر نيازي به تعويض پانسمان نيست اما در صورت ادامه ترشح، قرمزي يا درد غيرمعمول در اسرع وقت با پزشكان مشورت 

 نمائيد.

 .زخم عمل را تميز نگه داريد اين كار از ايجاد عفونت زخم جلوگيري مي كند 

 صورتي كه زخم قرمز يا متورم شد و يا ترشح داشت با پزشك خود تماس بگيريد. در 

 از فعاليت هايي كه شكم و زخم را تحت كشش قرار مي دهند ) مانند بلند كردن وزنه، زور زدن  يا ورزش هاي سنگين( تا 

 سه ماه پرهيز كنيد.

  ويا بگيريد. در روزهاي ابتدايي از كشيدن كيسه  روز پس از جراحي دوش 3تا  2در صورت صالحديد پزشكان مي توانيد

 كنيد. خودداريبه زخم  ليف

  خود را در جريان بگذاريد و پرستاركرده ايد حتماً پزشك  مياگر از قبل دارويي مصرف 

 .در صورت نياز به گواهي پزشكي قبل از ترخيص، آن را از پزشك خود مطالبه كنيد 

 

 
خوردن كامل زخم محل جراحي است اين زمان بسته به شرايط شما دارد و با نظر پزشك جوش خارج كردن بخيه ها نيازمند  

روز برداشته مي شوند. 01تعيين مي گردد. معموالً بخيه ها پس از   

 
روز پس از جراحي از سر بگيريد. از پزشك خود در مورد زمان  3 – 5به طور معمول مي توانيد فعاليت هاي عادي خود را 

روز پس از ترخيص مي توانيد  01برگشت به كار سئوال كنيد اين موضوع به نوع كار شما بستگي دارد معموالً حدود يك هفته تا 

ماه از روش سنگين و برداشتن وزنه هاي سنگين خودداري نمائيد. 3تا  2سركار برويد   

  ماه وقتي از خواب بيدار مي شويد مرتباً از شكم بند استفاده كنيد. 6تا  2جراحي باز به مدت در صورت 
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 ممكن طوالني به مدت دراز كشيدن بي تحركي و هر چه سريع تر فعاليت هاي سبك مانند راه رفتن آرام را آغاز كنيد 

 د.است باعث افزايش خطر ايجاد لخته در پاها و عوارض ديگر بعداز جراحي شو

 رژیم غذایی بعد از جراحی

استفاده كنيد مثل آب معمولي،  مايعات رقيق و كم حجمساعت بعد از جراحي طبق نظر پزشك  از  02 – 22معموالً  -

چاي كم رنگ، آب ميوه هاي شيرين صاف شده و رقيق )اگر ديابت نداريد( و سوپ تهيه شده از گوشت تازه بدون چربي و 

در صورت ميل داشتن و طبق پخته، پوره و در نهايت  صاف شده . بهتر است تا چند روز از رژيم غذايي نرم مثل سبزيجات

 عمولي استفاده كنيد از غذاهاي نفاخ و سنگين تا يك هفته پرهيز كنيد.دستور پزشك غذاي م

   شودتوصيه مي شمامصرف سبزيجات فراوان و ميوه ها به دليل فيبرباالي آن ها براي بعد از ترخيص از بيمارستان. 

ماهي سرخ كرده،از مصرف غذاهاي  گنجانده شود،  شماغالت كامل، سبوس و نان هاي سبوس دار بايد در رژيم غذايي 

. بهترين راه كنيدسس، آب گوشت، نيمرو، كره، خامه و ساير غذاهاي پرچرب بايد پرهيز  كنسرو شده در روغن،سوسيس ،

 تامين چربي عبارت است از استفاده از چربي هاي گياهي، 

  برشته كردن تهيه چربي هاي قابل رويت بايد به طور كامل از گوشت پاك شود و غذاها بيش تر از طريق پخت كردن و

گوشت هاي كم چرب  و پروتئين دريافتي نيز بايد از طريق شيركم چرب، پروتئين هاي گياهي، سفيده ي تخم مرغ .شوند

 ماهي( تامين شوند )مثل

 :در صورت داشتن هر يك از عاليم زير پس از ترخيص به پزشك خود مراجعه كنيد توجه: 

 قرمزي، تورم يا  - استفراغ يا مدفوع سياه و خوني  -تب و لرز -بي حالي ضعف و  -درد شديد كه با مسكن بهبود نيابد

كم و غليظ    اسهال آبكي -و مدفوع گاز روده نفخ شديد شكم و عدم دفع ،تهوع، خارج شدن ترشح از محل برش جراحي

 .زردي پوست يا چشم، تنگي نفس، تپش قلب يا درد قفسه سينه،شدن ادرار

 

 

 :آقای دکتر پوریا محله یوسفیپزشک تایید کننده 

 

 واحد ارتقای سالمت و آموزش همگانی

 بیمارستان آریا رشت

 


