پــارگـــی کـبــد
در صدمه به ناحیه شکمی ممکن است کبد آسیب ببیند شدت آسیب ممکن است خفیف تا پارگی بسیار شدید کبد باشد.

عالیم صدمات کبدی:
 .1درد در ناحیه ربع فوقانی راست
 .2انتشار درد به شانه راست
 .3حساسیت درناحیه ربع فوقانی راست
 .4پیشرفت سریع شوک (افت فشارخون -انقباض عروق جلدی -تعریق -کم ادراری -غلیظ شدن ادرار -کم خونی)

تشخیص :
 -1معاینه بالینی
 -2سونوگرافی
 -3سی تی اسکن

درمان پارگی کبد:
اقدامات غیراز جراحی نیازمند بررسی دقیق بیمار ازنظر خونریزی میباشد.در موارد صدمه شدید به علت تغییرات واضح وناپایداری بیمار بالفاصله تحت عمل
جراحی قرار میگیرد.

مراقبت قبل و بعداز عمل :
قبل از عمل بدلیل امکان تهوع و استفراغ بعدازعمل بصورت روتین 8تا12ساعت ازطریق دهان چیزی نباید خورده شود و پس از عمل نیز تازمانی که پزشک
صالح بداند باید ناشتا باشید.

تا زمانی که پزشک اجازه نداده است نباید از راه دهان چیزی خورده شود.
طبق دستور پزشک رژیم غذایی با مایعات صاف شده درزمان مقرر بعداز عمل شروع و بتدریج پس از بازگشت حرکات روده ودفع گازرژیم نرم وسپس معمولی در
حد تحمل شروع می گردد  .به بیمار توصیه می گردد قبل از رفتن به اتاق عمل از همراه داشتن وسایلی نظیر زیورآالت .دندان مصنوعی یا هر عضو مصنوعی دیگر
لباس زیر خودداری کرده و آرایش والک ناخن نداشته باشد .

بعدازعمل ممکن

است :پزشک جراحی در حین عمل جراحی لوله های پالستیکی در درون زخم بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که

ممکن است ت ا چند ساعت بعداز جراحی هم ادامه داشته باشد به بیرون از بدن هدایت کند .همچنین جراح ممکن است جهت خروج ترشحات از معده وکم کردن
فشار ناحیه عمل سوند بینی معده ایی بگذارد  .باید مراقب بود که این اتصاالت کشیده نشود ویا زیر بیمار قرار نگیرد.

فعالیت :

جهت بهبود گردش خون وجلوگیری از ایجاد نفخ ومشکالت گوارشی باید هر چه سریعتر پس از عمل واجازه پزشک معالج باکمک ازبستر خارج شوید

.پس از عمل باید درهنگام خروج ازتخت ابتدا کنار تخت نشسته وپاها را آویزان کنید اگر دچار سرگیجه وتهوع نشدید در مدت چند دقیقه کنار تخت ایستاده و
سپس با کمک راه بروید

درصورت وجود سوند ادراری:
-1کیسه ادرار را باالتر از سطح بدن قرار ندهید زیرا ادرار آلوده وارد مثانه می شود و باعث عفونت مثانه می شود.
 .-2کیسه تخلیه ادرار نباید با زمین تماس داشته باشد بهتر است بصورت قالبهایی ازلبه تخت آویزان باشد.
-3از دست کاری بی دلیل لوله وکیسه تخلیه خودداری کنید و مایعات فراوان بنوشید

پس از خارج کردن سوند ادراری:
تخلیه ناقص مثانه در اثر وضعیت خوابیده در تخت می تواند سبب عفونت ادراری گردد لذا توصیه می شود مقدار کافی مایعات مصرف کرده وهر سه ساعت یکبار
ادرار کنید و درصورت بروز تب یاسوزش و درد در هنگام ادرار کردن اطالع داده شود.
جهت پیشگیری از مشکالت تنفسی و بهتر خارج شدن خلط می بایست تنفس عمیق و سرفه را همراه با قرار دادن دست روی محل برش جراحی (برای بی حرکت
کردن ناحیه) به صورت موثر انجام دهید.

درد پس از

جراحی :در چن د اول بعد از عمل در محل جراحی احساس درد دارید درصورت درد پرستار طبق دستور پزشک سعی می کند با دادن مسکن درد

شماراکاهش دهد.

مراقبتهای الزم هنگام ترخیص:
 -1محل زخم جراحی پس از عمل جراحی باید تمیز وخشک نگه داشته شود ودر صورت وجود هرگونه قرمزی تورم حساسیت ویا ترشح چرکی از محل زخم ویا
بروز تب سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
 -2پانسمان به روش استریل روزانه تعویض گردد بخیه ها 14روز بعد از عمل جراحی با نظر پزشک کشیده میشود و حمام رفتن سه روز بعد از عمل بالمانع است.
 -3جهت تسکین درد در چند روز اول بعداز عمل از ضددردهای خوراکی تجویز شده استفاده کنید و در صورت درد غیرقابل کنترل به پزشک معالج مراجعه کنید.
-4داروهای تجویز شده از طرف پزشک معالج (انتی بیوتیکها و ضددرد ها) باید درفاصله زمانی معین مصرف گرددواز قطع یا تغییرمقدارخودسرانه دارو بپرهیزید.
 - 5مقدار کافی مایعات مصرف کرده و هر سه ساعت یکبار ادرار کنید ودر صورت بروز تب یا سوزش و درد در هنگام ادرار کردن به پزشک مراجعه کنید.
 -6جهت جلوگیری از بروز درد در هنگام جابجا شدن در تخت و موقع راه رفتن حمایت محل عمل روی شکم بوسیله قراردادن کف دست روی ناحیه عمل شده
یااستفاده از شکم بند میتواند موثر باشد.
 -7جهت بهبود گردش خون وجلوگیری از ایجاد عوارض باید هر چه سریعتر ازبستر خارج شده ویاحمایت راه بروید.
 -8مصرف دخانیات والکل باید قطع گردد.
 -9جهت ترمیم سریعتر محل زخم باید از رژیم غذایی پرپروتین پرکالری وسرشار از ویتامین استفاده کنید مصرف سبزیجات ومرکبات وآب میوه های تازه حاوی
ویتامین  cمی تواند به بهبود سریعتر زخم کمک کند از مصرف غذاهای نفاخ بپرهیزید.
 -10درصورت هر گونه مشکل پس از ترخیص می توانید به درمانگاه اورژاتس مراجعه کنید.
 -11در حفظ کارت ترخیص خود کوشا ب اشیدو درزمان توصیه شده جهت کنترل به پزشک معالج خود مراجعه کنید در زمان ترخیص برگ خالصه پرونده و شرح
عمل به شما تحویل داده می شود که زمان مراجعه بعدی به درمانگاه همراه داشتن این برگه ها در ویزیتهای بعدی الزامی است.
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