
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الپاراتومی

به معنای  (Laparotomy :انگلیسی به) الپاراتومی

و ورود به  شکمۀ های کوچک در دیوارایجاد برش

 درمان و تشخیص اکتشاف، منظور به شکمۀ حفر

 انجام صورتی در اکتشافی الپاراتومی. است احتمالی

 تشخیص به دیگر هایروش با نتواند جراح که شودمی

این روش، فرایند  به. برسد بیمار وضعیت مورد در قطعی

 .شودنیز گفته می  Celiotomy سِلیوتومی

 متخصص پزشک آن در که است عملی :الپاراتومی 

 جراحی عمل به اقدام شکم روی در برش یک ایجاد با

، تخمدان کیست نظیر عملهایی برای روش این .کند می

 .گردد می  انجام  ...و  شکمی فتق، بستن لوله، آپاندیس

 

 الپاراتومی هایاندیکاسیون

 :انجامد عبارتند ازبرخی از شرایطی که به الپاراتومی می

 های شکمیاندام سرطان (1

 (التهاب آپاندیس) آپاندیسیت (2

 (التهاب لوزالمعده) پانکراتیت (3

 آبسه (4

 (یا جراحی تروما چسبندگی )پس از (5

 (اکتوپیک پرگننسی) حاملگی خارج رحمی (6

 داخلی خونریزی (7

 های قبل از عمل جراحیمراقبت

 های مورد نیازها و عکسبرداریانجام آزمایش 

 عمل ۀشیو کردن ناحی 

  خارج کردن زیورآالت گرفتن رضایت نامه و

 های مصنوعیدندان و

  درمااااااااااااااااااانی دارو و مااااااااااااااااااای 

  گیرانه(پروفیالکتیک )پیش هایبیوتیکآنتی و

 دنقط  کردن خوردن و آشامی (NPO) 

 ساعت قبل از عمل ۸حداقل 

 

 

  گرفتن خط داخل وریدی برای تأمین مایعات

 .و داروها

 ادرار ۀبرای تخلی مثانه در ادراری کاتتر ۀتعبی 

 .جراحی عمل طی در

 

 های بعد از جراحیتمراقب

  انتقاااب بیمااار بااه اتااای ریکاااوری و نظااارت

 .پرستاران تا به هوش آمدن کامل او

  تزریااااق داروهااااایی باااارای جلااااوگیری از

 مدیریت دردو  عفونت ایجاد

  تا زمانی که اثر داروهای بیهوشی از بین نرفته

خوردن و آشامیدن ممنوع است، اما بعد از آن 

تواند با اجازه پزشک به مرور از رژیم بیمار می

 .مایعات استفاده کند

 شااکمی درد ،در صااورت داشااتن خااونریزی 

 .دهید اطالع بخش پرستار به ،شدید
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  در رفاتن راه و شدن بلند به زودی به باید بیمار 

 ایجااد از کاار ایان زیارا بپاردازد خاود اطراف

 .کندمی جلوگیری لخته شدن

 اساات بهتاار ها،ریاه از حفاظاات باارای همچناین 

 .دهد انجام تنفسی هایتمرین

 درن و ادراری کااتتر آتای روز چند عرض در 

 .شودمی برداشته پرستاران توسط

 تماااام بایاااد شااادن مااارخص از قبااال بیماااار 

 را نیااز مورد منزب در مراقبت هایدستورالعمل

 .فرابگیرد

 چاای کمای مایعاات یامرژ شاروع صورت در 

 در و نماییااد میاال کمپااوت اب یااا و کمرناا 

 مای استفراغ و تهوع حالت وجود عدم صورت

 . نمائید استفاده سوپ از توانید

 رفاتن راه کاه چارا بروید راه مرتب کنید سعی 

 .شود می یبوست و نفخ از جلوگیری باعث

 24 تاا ،( نخااعی) اسپایناب بیهوشی صورت  در 

 سار آوردن بااال و نشساتن  رفتن، راه از ساعت

 .کنید خودداری

 باشید داشته عمیق تنفس کنید سرفه بروید راه. 

 

ترین خطرات و عوارض احتمالی عمل شایع

 جراحی الپاراتومی

 خون ریزی 

 عفونت 

  عدم پیدا کردن علت مشکل، عمل جراحی با

 درصد موفقیت کم

 بهبود ضعیف برش 

 روده خسارت، آسیب، یا مشکالت 

 بیهوشی خطرات 

 توصیه های بعد از ترخیص :

پس از عمل به صورت ایستاده حمام  روز سوم توانید می. 1 

کنید . به هیچ عنوان روی بخیه ها را لیف نکشید و محل بخیه 

 .دهید شستشو صابون کف و آب با  های روی شکم را

 . آنتی بیوتیک و مسکنهای تجویز شده را حتماً مصرف کنید.2

. از غذاهای نرم استفاده کنید و از مصرف غذاهای سنگین و 3

 .نمایید تا اجابت مزاج راحتی داشته باشید حبوبات خودداری

 به ها بخیه کشیدن جهت ، عمل از پس  یک هفته تا ده روز. 4

 .کنید مراجعه بیمارستان  یا پزشک

 از چرکی ترشح یا لرز و تب ، نفس تنگی بروز صورت در. 5

 ،  مهبل یا زخم محل از شدید خونریزی بروز ، ها بخیه محل

بت مزاج ، سوزش ادرار ، ترشح مای  از اجا عدم ،استفراغ و تهوع

واژن ، درد شدید یک یا دو پهلو ،مشکالت ادراری ، رن  

 به دیگر حاد عالئم هرگونه ، مزاج اجابت در اشکاب پریدگی، 

 . نمایید مراجعه معالج پزشک یا و بیمارستان
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