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 مراقبت های پس از جراحی جمجمه

اگز تحت ػول خزاحی خودوِ قزار گزفتِ ایذ السم است خْت کوک تِ تْثَدی ّز چِ سزیغ تز ٍ پیطگیزی اس 

 :ػَارؼ احتوالی، ًکات سیز را رػایت کٌیذ

  . کٌیذعثق دستَر هػزف را دارٍّای تدَیش ضذُ تَسظ پشضک هؼالح  

 کِ ًیاس تِ یک رصین داضتِ تاضیذ هحذٍدیت غذایی ٍخَد ًذارد هگز ایٌکِ هطکل خاظ دیگزی ًهؼوَال 

ضوا هی تَاًیذ پس اس َّضیاری کاهل تا اخاسُ پشضک هؼالح ٍ تحت ًظز پزستار تخص  .تاضذغذایی خاظ 

اس هػزف هَاد . ضزٍع تِ خَردى هایؼات کٌیذ ٍ سپس در غَرت تحول رصین غذایی ػادی داضتِ تاضیذ

در ٍضؼیت خَاتیذُ اکیذاً تپزّیشیذ ٍ فقظ در حالت ًطستِ هَاد  (در غَرت اخاسُ پشضک)غذایی ٍ هایؼات 

 .غذایی هػزف ًوائیذ

  .خْت خلَگیزی اس یثَست تْتز است اس غذاّای پز فیثز هاًٌذ سثشیدات ٍ هیَُ ّا استفادُ ضَد 

پس اس َّضیاری کاهل ٍ تا اخاسُ پشضک یا پزستار هی تَاًیذ اس تستز خارج ضَیذ ٍ تا کوک یک ًفز ّوزاُ،  

قثل اس راُ رفتي چٌذ دقیقِ رٍی لثِ تخت تٌطیٌیذ ٍ در غَرت ًذاضتي سزگیدِ یا حالت تَْع اس خا  .راُ تزٍیذ

 .تزخیشیذ

 ساػت تغییز ٍضؼیت 2در غَرتی کِ تؼذ اس ػول تِ تٌْایی قادر تِ حزکت ًثاضیذ، تایذ تَسظ ّوزاّاى ّز  

 .  دادُ ضَیذ

استفادُ اس خَراب ٍاریس تلٌذ، پس اس اًدام ػول خزاحی در تیواراًی کِ قادر تِ حزکت ًیستٌذ ضزٍری  

 .است

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

 بیمارستان سینا
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 .دّیذ ٍ اس اضغزاب ٍ ًاراحتی پزّیش کٌیذاحساسات ٍ ًگزاًی ّای خَد را تزٍس  

 (تِ ضزط ػذم ضستي سز).  ساػت پس اس ػول هی تَاًیذ حوام کٌیذ48هؼوَالً تا دستَر پشضک اس  

هوکي است ًیاس تِ اًدام پاًسواى تؼذ اس ػول تاضذ کِ در ایي غَرت پزستار تخص اقذام السم را اًدام خَاّذ  

  .داد

 ی کِ ضوا استزاحت هی کٌیذ، هحیظ، تٌاتزایي هوکي است پس اس ػول خزاحی تِ غذاّای تلٌذ حساس ضَیذ 

  .آرام ًگِ داضتِ ضَدتایذ

 :در صورت بروز هریک از عالئم زیر سریعاً به پسشک معالج مراجعه کنید

  تة

  سزدرد

  گیدی ضذیذ

  ُاستفزاغْای خٌْذ

   تاری دیذ

 سفتی گزدى  

 در غَرت تزٍس تطٌح سزیؼاً تِ پشضک یا یک هزکش درهاًی ًشدیک هزاخؼِ کٌیذ ٍ. 

 پس از ترخیص چه کنیم؟

 .تْتز است تا چٌذ رٍس تؼذ اس رفتي تِ هٌشل یک ًفز هزاقة ضوا تاضذ 

 .تا پشضک یا پزستار درتارُ پیگیزی تزًاهِ ّای درهاًی غحثت کٌیذ 

 . تاضذMRIهوکي است تؼذ اس تزخیع تزای تزرسی ػالئن خذیذ ًیاس تِ هؼایٌات هدذد ٍ یا اًدام  

 .هؼوَالً تزس اس ػَد هدذد تیواری ٍخَد دارد، در ایي هَرد تا پشضک خَد غحثت کٌیذ 

  .دّیذ هایغ سالل خارج ضذ ، سزیؼاً تِ پشضک هؼالح اعالع  ضوااگز پس استزخیع اس تیٌی ٍ یا گَش 

  .فؼالیتْای رٍسهزُ خَد را اس سز گزفتِ ٍ تِ سًذگی ػادی خَد اداهِ دّیذپس اس تزخیع کن کن هی تَاًیذ  

  .کٌیذ اس کارّایی کِ ًیاس تِ دقت تیطتزی دارد هثل راًٌذگی خَدداری  خاظتِ دلیل استفادُ اس دارٍّای 



3 
 

 .دچار ػَارؼ احتوالی ٍ ػفًَت تؼذ اس ػول ًطَیذ تا کٌیذکاهالً رػایت را تْذاضت فزدی  

تِ ػالئن ػفًَت تَخِ کٌیذ ایي ػالئن ضاهل قزهشی یا گزهی ًاحیِ ػول، خارج ضذى تزضح سرد رًگ، سثش رًگ  

یا سفیذ رًگ اس هحل ػول، تاس ضذى سخن هحل ػول، تة ٍ لزس ٍ ػالئن ضثیِ آًفلَاًشا هی تَاًٌذ ًطاًِ ػفًَی 

 .ضذى سخن هحل ػول تاضٌذ

 .در غَرت ضستطَ اس ضاهپَّای هالین ٍ تذٍى ػغز هثل ضاهپَ تچِ تزای ضستي سز استفادُ کٌیذ 

 .استفادُ اس صل ٍ اسپزی هَی سز تا سهاى تْثَدی کاهل سخن هوٌَع است 

 .اس ّیچ ًَع کزم یا پواد در هحل سخن سز استفادُ ًکٌیذ هگز ایٌکِ پشضک دستَر دادُ تاضذ 

 .تخیِ ّا در سهاًی کِ پشضک تؼییي کزدُ کطیذُ ضًَذ ٍ اس سٍد کطیذى تخیِ ّا اختٌاب گزدد 

در  (تخػَظ اگز دارٍّای ضذ تطٌح هثل فٌی تَئیي ٍ فٌَتارتیتال هی تاضذ)دارٍّایی را کِ تزای ضوا تدَیش ضذُ  

 .ساػت هقزر ٍ تِ هیشاًی کِ تزای ضوا تؼییي ضذُ، هػزف کٌیذ

تا قثل اس کطیذى تخیِ ّا، پس اس ّزتار استحوام، سز خَد را تا سطَار خطک کزدُ، هحل سخن را تا کوی تتادیي  

 .تویش کزدُ ٍ یک گاس خطک رٍی ًاحیِ ػول قزار دّیذ

 در چه مواردی مراجعه به پسشک ضروری است؟
 : ّفتِ تؼذ اس ػول، در غَرت تزٍس ّز یک اس هطکالت سیز فَرا تِ پشضک هزاخؼِ کٌیذ6 تا 4در عی 

 سزدرد ضذیذی کِ تا دارٍی هسکي سادُ هثل استاهیٌَفي تسکیي پیذا ًوی کٌذ. 

 ِاضکال در تاالرفتي اس پل 

 تَْع یا استفزاغی کِ تا سز درد ضذیذ ّوزاُ تاضذ. 

 تطٌح 

 کن ضذى قذرت ػضالًی دست یا پا 

 هطکالت تیٌایی خذیذ 

 تَرم، قزهشی، حساس تَدى یا تزضح در ًاحیِ اعزاف سخن کِ تِ تذریح تیطتز هی ضَد. 
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 تزضح هایغ ضفاف اس هحل سخن، تیٌی یا اس پطت تیٌی تِ داخل حلق. 

  تِ پشضک هزاخؼِ کٌیذ (داًِ ّای قزهش رًگ پَستی)در غَرت تزٍس ضایؼات پَستی. 

 

 

 

 

 

 

 

 


