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 مراقبت پس از جراحي ينيب

 )كارشناس ارشد روانپرستاري( زراعتي سارا

 1397بهار

در روز اول در تختخواب استراحت نماييد، در -

زير  (حاليکه سر، باال قرار دارد)چند عدد بالش

 .سرتان قرار دهيد
 

سمان پايين بيني را مي توانيد در صورت نپا -

شدن، تعويض نماييد. اين کار تا وقتي کثيف 

 .که ترشحات بيني قطع شود، ادامه مي يابد

معموال گچ يا اسپلينت بيني يک هفته بعد از  -

قابل انعطاف  اسپلينت .عمل برداشته مي شود

واز جنس الومينيوم مي باشد ودر صورت 

احساس فشار يا درد در ناحيه استخوان بيني، 

ان دست کمي اسپلينت بيمار مي تواند با انگشت

را از طرفين باز کرده تا شل تر روي بيني قرار 

  . گيرد

ساعت باالتر از حد  48زير سر خود را بمدت  -

معمول قرار دهيد اين عمل در کاهش تورم 

 .موثر است

-24استفاده از يخ بر روي چشمها و گونه در -

ساعت اول در کاهش تورم و تغيير رنگ  48

 .پوست موثر است

 .ا دهان باز عطسه کنيدب -

تا حد امکان در روزهاي اول سر خود را به  -

جلو خم نکنيد. بيماران مي توانند سر خود را 

 از که بيماراني.  دهند حرکت باال يا به طرفين 

ر وگردن خود را سفت وبي حرکت نگه س ترس

د ممکن است دچاراسپاسم وگرفتگي مي دارن

است الت گردن وسردرد شوند لذا بهتر ضع

 .سروگردن کامال راحت وشل نگه داشته شود

ساعت بعد از عمل، حمام  24مي توانيد  -

برويد ولي نبايد سر و صورت خود را خيس 

 "نماييد. در صورت استفاده از ضد درد، حتما

بايد کسي به شما در حمام گرفتن کمک کند 

 .تا زمين نخوريد

 48-24بهتر است از غذاهاي سريع الهضم در -

غذاهايي که احتياج  .اول استفاده نمائيدساعت 

به جويدن طوالني مدت دارند را دريک هفته 

اول پس از عمل استفاده ننماييد. محدويت 

 .ديگري براي غذا نداريد



از اعمالي که باعث حرکت شديد عضالت -

صورت مي شوند، مانند گريه کردن، خنديدن و 

 .صحبت کردن زياد در هفته اول پرهيز نماييد

ها را به آرامي و با يک مسواک نرم، نداند-

مسواک کنيد. از دستکاري لب باال )براي 

 .جلوگيري از حرکت بيني( بپرهيزيد

  

داروهاي تجويز شده را بطور کامل و دقيق 

 ..استفاده نماييد

مرطوب کننده هوا و شستشوي بيني با سرم -

 هفته توصيه مي شود 2تا 

پزشک، مي  بعد از برداشتن قالب بيني توسط-

توان از مواد آرايشي استفاده کرد. مواد آرايشي 

کرديد، استفاده مي "اي را که قبالشناخته شده

 .کار بريدبه

توانيد تا دو هفته پس از عمل فين نکنيد، مي-

ترشحات را باال بکشيد تا وارد حلق شما شده و 

 ..خارج شوند ولي نبايد فين کنيد

سپرين و بروفن تا دو هفته پس از عمل، از آ-

 ..)يا ترکيبات حاوي آنها( استفاده ننماييد

از فعاليت شديد بدني پرهيزکنيد. بيش از حد 

معمول استراحت نمائيد. از فعاليتهاي ورزشي 

 و جنسي پرهيز کنيد. راه رفتن سبک

توانيد سه روز بعد از عمل شروع نمائيد رامي

هاي ايروبيک، کاهش وزن، ولي انجام ورزش

هاي کششي دن جسم سنگين و ورزشبلند کر

بايد تا چهار هفته بعد از عمل به تاخير انداخته 

 .شوند

روز از مکالمه تلفني  14-10حداقل بمدت -

طوالني مدت و فعاليت اجتماعي شديد پرهيز 

 .نمائيد

.ماه از شنا کردن بپرهيزيد 1بمدت  - 

آفتاب يا  هفته از مواجهه با نور 6بمدت -

مي رما باعث تورم بيني . گبپرهيزيدوسايل 

 شود.
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