
التهاب کیسه صفرا و برداشتن کیییسیه          

 صفرا:

سی سی صفرا تولید   0055تا    055کبد روزانه   

می کند که کار کیسه صفرا و مجاری صفراوی         

هدایت کردن صفرای تولید شدد  در زمدان            

معین به داخل رود  می باشد. شایع ترین علت          

بیماری مجاری صفراوی سنگ های صدفدراوی        

برابر مدردان مدی      4هستند. شیوع آن در زنان  

باشد. التهاب حاد یا مزمن کیسه صفرا بیشدتدر           

به علت سنگ های صفراوی یدا در زمدیدنده               

 بیماری دیابت ایجاد    می شود.

 عالئم بیماری:
التهاب کیسه صفرا اغلب با درد ناحیه راست شکد  و            

باالی شک  همرا  بود  و به پشت شانه راست کشیدد           

 می شود. 

عالئ  دیگر شامل : بروز تب، لرز، درد شدید و پایددار،             

افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، تهوع و اسدتدفدرا ،            

زردی، خارش، فقدان حرکات رود  و اتسداع شدکد ،            

مدفوع سفالی رنگ، ادرار تیر  و تعریق فدراوان مدی             

 باشد.

 

 

 

 

 

 تشخیص:

درصد به تشخیص     50سونوگرافی شک  معموال تا     

 بیماری کمک می کند.

 آموزش های پس از عمل جراحی:

 

 27           ساعت پس از عمل با اجاز  پزشک مدی

توانید حمام کنید. پس از استحمام ندیدازی          

به پانسمان نبود  و روی زخ  می تواند بداز          

 باشد.

          در صورت سفت شدن اطراف محل عمل و

بروز مجدد عالئ  فورا به پزشک مدراجدعده           

 کنید.  

           در صورت سرفه های شدید با دسدت روی

 محل عمل را نگه دارید.

 .دارو ها را طبق دستور پزشک مصرف کنید 

 آموزش نگه داری از لوله های محل عمل:

 -در صورت وجود لوله در ناحیه عمل، لولده             -

 ها باید محک  با چسب در محل بسته شود.

 لوله و کیسه تخلیه را جدا نکنید. -

 از پیچ خوردگی لوله ها جلوگیری نمایید. -

محل لوله باید روزانه از نظر تراوش یا نشدت،            -

قرمزی، درد و تورم بررسی شود. محل را با آب           

 و صابون شسته و پانسمان را تعویض کنید.



روز بدعدد از        04تا    2لوله ممکن است در عرض        -

 عمل جراحی خارج شود.

                  لوله را یک ساعت قبل و بدعدد از غدبا بدا

 کلیپس مخصوص ببندید.

 فعالیت پس از عمل جراحی:

برای بلند کردن اجسام سنگین و انجام کارهای سخدت          

هفته یدا بدیدشدتدر           6تا    4و ورزش های سنگین برای      

 خودداری کرد  و با پزشک مشورت کنید.

 

توصیه می شود پس از دوره هیای سسیتیگیی              

استراحت کافی کنید و بر حسب میزان تیحیمیل         

 سود به تدریج فعالیت های سود را افزایش دهید.

 رژیم غذایی:
هفته از رژی  غدبایدی کد  چدرب              6بیمار باید حداقل تا     

استفاد  کرد  و سپس به تدریج چربی را به غدبای خدود              

 اضافه کند.

 بهتر است از وعد  های مختصر و مکرر استفاد  شود.

 :پیگیری های پس از عمل
در صورت داشتن نمونه آسیب شناسی یک ما  بدعدد از               

عمل جراحی، به قسمت آسیب شناسدی بدیدمدارسدتدان              

 ) پاتولوژی( جهت دریافت جواب مراجعه کنید.

 .    در زمان تعیین شد  به پزشک معالج مراجعه کنید

متابولیس  و آندوکرین ، پرستاری داخلی و جراحدی ،    :  منبع  

( ، ترجمه : ناهید دهقان نیری ، تهران           7502برونر و سودارث )    

 ، جامعه نگر

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 توصیه هایی برای شما مددجو عزیز :

4-  

5-  

3- 

 

 بسمه تعالی

 
 دانشگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 الهیجان بیمارستان دکتر پیروز

 

 

 التهاب کیسه صفرا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش به مددجو

 آموزش سالمت  بیمارستان دکتر پیروز

 الهیجان
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