
 جراحی سر چیست؟ 

جراحی سر به باز کردن جمجمه توسط جراحیی         

گفته می شود تا دستیابی به قسمت های داخیییی           

سر برای خارج کردن ناهنجاری یا برش قسمتیی         

 از جمجمه ممکن شود.

 موارد نیاز به جراحی سر :

 خارج کردن تومور یا لخته خون -1

 ترمیم کردن آسیب رگهای مغزی -2

 خونریزی داخل جمجمه -3

 برداشتن فشار داخل جمجمه -4

 عوارض جانبی احتمالی جراحی سر :

 خونریزی  .1

 مشکالت بینایی .2

 افزایش فشار داخل جمجمه .3

 عفونت بافت مغز .4

 تشنج .5

 تغییرات شخصیتی .6

 اختالل در برقراری ارتباط .7

 مشکالت حسی و حرکتی .8

 

 

 آموزش های قبل از عمل :

              توضیحات در مورد عمل و دالییل انیجیان آن

 جهت کاهش ترس و اضطراب بیمار و همراه

           ضرورت پر کردن برگه رضایت نیامیه کیتیبیی

 عمل

 تراشیدن موهای ناحیه عمل 

             اگر بعد از عمل نیاز به بستری شدن در بیخیش

باشد ، در مورد لزون انتقال او بیه         “  آی سی یو  ” 

توضیی  داده شیود و در           “ آی سی یو“ بخش

“ آی سیی ییو    “  صورت امکان بیمار را به بخش   

 برده و با محیط آن آشنا نمایید.

 مراقبت های بعد از عمل :

                تا هوشیاری کامل و به دسیت آوردن تیوانیاییی

 جویدن و بیعیدن ، از راه دهان چیزی نخورید.

               از کشیدن پانسمان و پیچ خوردگی لیویلیه هیای

 داخل محل جراحی ، خودداری کنید.



                     تنفس عمیق انجان دهید و  از سیرفیه و عیطیسیه

 خودداری کنید.

                از خاراندن محل بخیه ها اجتناب کنیید و پیس از

ترخیص پانسمان را به دفعیات دسیتیور داده شیده               

 تعویض نمایید.

            تا زمانی که موها رشد کند ، از سیشیوار اسیتیفیاده

 نکنید.

                   داروهای تجویز شده را بیه دقیت و در سیاعیت

 مشخص شده مصرف کنید.

در صورت داشتن عالیم زیر حتما بهه زهکشه            

 مراجعه نمایید :

                     ، عالیم عفونت ) مانند : تب ، قیرمیزی ، درد

گرمی و  خروج ترشحات چرکی از محل بیرش          

 جراحی ، سردرد و تشنج (

                  ، تغییرات سیستم عصبی : تیغیییییرات رفیتیاری

 شخصیتی ، حسی یا حرکتی و بی قراری

                   عالیم افزایش فشار داخل مغز : تیغیییییر سیطی

 هوشیاری ، تهوع ، استفراغ ، سردرد و تشنج

        نشت مایع شفاف یا خونی از گوش ، بینی یا گیو و

 احساس طعم شوری در دهان

 افزایش دفعات و میزان ادرار 

             داشتن تب و لرز ، احساس ناخوشی ، درد و سفتیی

 گردن یا پشت

 

نکته مهم : بیماران مسن به علت کهههولهت            

سن ، روند درمان در آنها به کندی صورت         

می گیرد و گاهی نیازمند انجام فیکیوترازی 

، گفتاردرمانی و زیگیری منهمهم تهوسه            

 زکش  می باشند.
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