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 برداشتن کیسه صفرا )کله سیستکتومی( چیست؟

 

استت کله سیستیت) التهاب کیسه صفرا(،باعث درد و حساسیت در قسمت فوقانی راست شکم شده، درد ممکن 

به وسط جناغ یا شانه راست انتشار یابد و گتایی موجتت وهتو  و استتفراغ شتودب در بز تی اد افتراد ،  وستت و 

 یای صفراوی استبسفیدی چشم، درد شده و با خارش یمراه استب شایزترین علت آن سنگ

 

اد طریت  بستته به برداشتن کیسه صفرا کله سیستکتومی گویند که ممکن است جراحی بته روش بترش بتاد و یتا 

 )ال اراسکو ی( انجام شودب

هراندانشگاه علوم  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی و  

مدیریت امور  رستاری  –مزاونت درمان   

 بیمارستان امام خمینی )ره(
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دارندب در برخی اد یای سمت راست بر میدر این روش کیسه صفرا را اد طری  برش دیر دندهروش برش باز: 

ای جهت وخلیه ورشحات گذاشته می شود و گایی اوقات نیز لوله بیماران حین عمل در محل برش جراحی، لوله

 شودبساعت این لوله یا برداشته می 42گذاشته می شود که مزوالً  س اد مزده جهت وخلیه ورشحات مزده 

عدد سوراخ ایجتاد شتده، کیسته صتفرای بیمتار وحتت جراحتی قترار 2اد طری  روش بسته یا الپاراسکوپی: 

ای و یتا لولته داختل شتکم جهتت وخلیته گردد و در این عمل نیز ممکتن استت لولته مزتدهگیرد و خارج میمی

 گذاشته شودبورشحات 

 آموزش قبل از عمل:

 در واریخ وزیین شده جهت بستری شدن به  ذیرش بیمارستان مراجزه نماییدب 

 یای موجود را یمراه خود بیاوریدبآدمایشات قبلی و عکس 

 یای  زشکی مورد نیاد انجام خواید یای وشخیصی و مشاورهدر بدو بستری برای شما آدمایشات و وست

 شدب

  کنید و یا به دارو یا ماده خاصی به بیماری خاصی یستید و یا  دارویی مصرف میاگر شما مبتال

حساسیت دارید، حتماً به  زشک مزالج و  زشک بیهوشی خود اطال  دیید، دیرا ممکن است قبل اد 

 عمل به دارو یا مراقبت خاصی نیاد داشته باشیدب

 کنید حتماً به  زشک خود اطال  دیید اگر آسپرین، وارفارین و دیگر دارویای ضد انزقاد مصرف می

 وا در مورد قطع آن قبل اد عمل وصمیم گیری شودب

 8  ساعت قبل اد عمل ناشتا بمانیدب 01الی 

 شود، مویای ناحیه دیر سینه وا باالی یای فوقانی شکم انجام میچون جراحی کیسه صفرا روی قسمت

 لودگی ناحیه عمل به حداقل برسدبدانویا را وراشیده و شت قبل اد عمل دوش بگیرید وا آ

  کلیه دیورآالت و لوادم فلزی، گل سر، سنجاق، اندام مصنوعی) لنز، دندان مصنوعی و بببب( را اد خود 



3 
 

 جدا کنیدب

  در رود عمل به طور کامل مزاینه شده و عالئم حیاوی شما )نبض، فشار خون، وزدادونفس و در جه

 شودبحرارات( کنترل می

 شودبرای شما سرم شرو  میدر صورت لزوم ب 

 در حالیکه روی صندلی چرخدار و یا برانکارد قرار دارید، به اواق عمل منتقل خوایید شدب 

 آموزش پس از عمل: 

   وا رسیدن به یوشیاری کامل نباید اد راه دیان چیزی بخورید، مایزات و دارویای مورد نیاد اد طری

ساعت  س اد عمل قطع خواید شد،  42وریدی مزموالً گرددب مایزات داخل سرم برای شما وجویز می

 مگر اینکه ینود  زشک ادامه وجویز آن را صالح بداندب

  ًووانید ساعت بزد اد عمل می 42در صورت نداشتن وهو  و برخورداری اد یوشیاری کامل حدودا

رژیم عذایی مصرف مایزات خوراکی را با اجاده  رستار آغاد کنیدب در صورت وحمل مایزات، سپس 

 گرددبمزمولی برای شما آغاد می

 ونفس عمی  و وغییر وضزیت بدن به شما داده شده  یایی که دربارهالدم است بزد اد عمل آمودش 

 انجام دییدب

 یابدب دراد کشیدن به مدت یا خطر عفونت و روی یم خوابیدن  ریه یا کایش میبا رعایت این ووصیه

ب در صوروی که خودوان قادر نیستید جابجا شوید،  با کمک  رستار کندطوالنی  بهبودی را کند می

 وضزیت خود را در وخت وغییر دییدب

 یای شدید برای  یشگیری اد برود درد روی ناحیه عمل خود را نگه داشته، سپس سرفه ینگام سرفه

 کنیدب

 و در صوروی که  وقتی به شما اجاده داده شد بستر را ورک کنید، ابتدا مدوی روی لبه وخت نشسته 
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 سرگیجه نداشتید با کمک  رستار وخت خود را ورک نماییدب

  ماندبساعت باقی می 42 انسمان ناحیه عمل وا 

 ووانید دوش سر ایی بگیرید، بزد اد استحمام روی دخم رود دوم بزد اد عمل  انسمان برداشته شده و می

 را خشک و ومیز نگهداری کنیدب

 آموزش پس از ترخیص:

 فعالیت:

  فزالیت خود را می ووانید ابتدا با فزالیت سبک مثل قدم ددن شرو  کرده و در صورت وحمل آنرا

 افزایش دییدب

  کیلوگرم  2-5ور اد یفته بزد اد عمل اد برداشتن اجسام سنگین 8الی  6در عمل جراحی باد حداقل

ریای سخت با  زشک خود خودداری کنید، سپس در مورد شرو  برداشتن اجسام سنگین و انجام کا

 مشورت نماییدب

 رژیم غذایی:

  اد رژیم غذایی مزمولی استفاده کنیدب غذایای نفاخ) خیار، کایو، کلم، ورب، لوبیا و بببب( و  رچرب

 استفاده نکنیدب

 اد مواد غذایی کم چرب و سرشار و اد  رووئین و کربوییدرات استفاده نماییدب 

  ووانید محدودیت چربی را اد رژیم غذایی خود حذف کنیدبمییفته  2الی  3بزد اد گذشت 

 نکات قابل توجه:

 رنگ، خارش، خون مردگی، یا عالئم التهاب و : دردی، ادرار ویره، مدفو  بیدر صورت داشتن عالئم 

 عفونت مثل: وت، وهو  و استفراغ، کایش اشتها، قرمزی، وورم، ورشحات درد و بد بو و حساسیت و درد اطراف 
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 دخم جراحی به  زشک خود مراجزه نماییدب

  رود متوالی داشتید به جراح خود اطال  دییدب 4بیشتر اد  38اگر وت باالی 

  بار دفع مدفو   شل داشتید، اشکالی نداردب دفزات اجابت مزاج  س اد چند یفته وا  3الی  4اگر رودی

 شودبچند ماه کم می

 باشند دوره صالحدید  زشک که مزموالً خوراکی مییای وجویزی در صورت با مصرف آنتی بیوویک

 شود، الدم است آنرا سر وقت مصرف کنیدبدرمان شما در منزل کامل می

 یا را طب  دستور  زشک مصرف نمایید و در صورت برطرف نشدن درد به  زشک خود مراجزه مسکن

 کنیدب

 پیگیری درمان:

 7  یای شما با نظر جزه نمایید در این واریخ بخیهرود بزد اد عمل  به درمانگاه جراحی مرا 01الی

  زشک کشیده خواید شدب

 در صورت داشتن نمونه یای  اوولوژی،  س اد دریافت جواب آن را به  زشک خود نشان دییدب 

 

 

 

 

 

 


