
 

 آیا می دانید کیسه صفرا چیست ؟
کیسه صفرا اندامی در زیر کبد است.صفرای تولیدشدد   

شود. بعد از ایدند ده مد   در کبد به کیسه صفرا منتقل می

خوریم، کیسه صفرا، صفرا را از طدرید   غذای چرب می

ریددد. اید   مج ری صفراوی به داخل رود  کوچک مدی

اتف ق نقش بسی ر مهمی در هضم و جذب چدربدی مدواد 

 غذایی دارد. 

آیا می دانیدالتهاب کیسهه صهفهرا چهه 

  عالیمی دارد؟ 

 درد(1

 (احساس سفتی در قسمت باالی شکم               2

 (تهوع و استفراغ                        3  

 (از دست دادن اشتها                             4 

اگر درد کم ب شد برای کنترل آن مس   ه یدی تدجدویدد ید  

 توصیه به رع یت رژیم غذایی  میشود.                                      

 

 درصورت بهبود نیافتن دردچه باید کرد؟
در صورت درد و الته ب شدید وطب  نظر بددشدک مدعد لد  

توصیه به برداشت  کیسه صفرا می شود کده بده دو صدورت 

 جراحی ب ز و الپ راس وپی انج م می شود. 

درای  عمل کیسه صفرا به طور ک مل برداشته میشود و بددون 

 آن زندگی خود را به طور ع دی ادامه می دهید .

آیا می دانید بعد از عمل جراحی چگونه 

 مراقبت کنید ؟

ت  2(پس از جراحی طب  نظر پدشک به طور معمول 1

 روز بس از جراحی بستری میشوید . 3

(ب زگشت به فع لیت ه ی روزمر  در ای  عدمدل 2

حدود دو هفته طول خواهد کشیدمیتوانید پدید د  

روی را از فض ی مندل شروع کنیدام  اگر خستده 

 شدید آن را متوقف کنید .

 (داروه ی خود را به طور مرتب مصرف کنید.3

(پ نسم ن محل عمل بد یدد روزانده بده رو  4 

 استریل تعویض کنید. 

( بعد از دو روز می توانید حم م کنید ام  پس از 5

آن محل زخم را خوب خشک کرد  و پ نسمد ن 

 کنید .

 
 



 

( اگر ب  درن  )لوله تخلیه( مرخص شددیددزمد ن 6

ج به ج یی مراقب ب شیدکه لوله خ رج نشدودو بده 

 میدان ترشح ت هم توجه کنید.

نکته: در صورت خارج شهدن خهود بهه 

خودی درن)لوله تخلیه( نگران نهبهاشهیهد 

محل را پانسمان کرده و به پزشک خهود 

 اطالع دهید .

( در صورت مش هد  هر ندوع تدرشدر چدرکدی 7

قرمدی درد وتب در محل زخم سریع  به پددشدک 

 خود مراجعه کنید

 ( سبدیج ت و میو  ج ت بیشتری استف د  کنید .8

 

 

( تحرک ک فی داشته ب شید و از ب ال رفت  چدربدی 9

خون جلوگیری کنید غذای کدم چدرب مصدرف 

کنید و از مصرف گوشت و لدبدندید ت پدرچدرب 

 بپرهیدید .

( به جراح خود  یک هفته پدس از تدرخدیدص 11

 مراجعه کنید.

 

 منبع:

 برونر و سودارث

 11333322444شم ر  تلف  بیم رست ن : 

 

 ن  ت ق بل توجه برای شم  مددجوی محترم :

1-  

2-  

3- 
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