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شکل به وجود مكه در اثر زايمان های متعدد اين  لی است بر روی اندام تناسلی زنانعم :شرح كلی عمل يا پروسیجر-1

  .آمده است

 

بیمار از يک روز قبل با نامه پزشک به پذيرش بیمارستان مراجعه و تشکیل پرونده می دهد و بعد از  :فرآيند پذيرش-2

 .انجام كارهای روتین جهت عمل مربوطه به بخش مراجعه می كندفرآيند تشکیل پرونده جهت بستری و 

 

رضايت ( همسر)توسط سرپرستار يا پرستار شیفت در حضور پزشک از خود بیمار و همراه وی  :اخذ رضايت آگاهانه-3

 .امضاء می شود گرفته می شود و سپس توسط پزشک بیهوشی و جراح مهر و

 

 :میزان خطر و سود احتمالی:الف 

و احتمال شکستگی دندان  ICUنیاز به بستری در -2حساسیت به داروهای بیهوشی و بی حسی -1 :عوارض: میزان خطر

 -7نیاز به انتقال خون -6مرگ مغزی و كما -5تنفسی –احتمال ايست قلبی -4احتمال ورود محتويات معده به نای -3

آسیب -11خونريزی -11آسیب به تارهای صوتی  -9حوادث عصبی ناشی از بی حسی  – 8حوادث قلبی و عروقی حین عمل 

 عفونت-12به مثانه و روده 

 خوب :پیش آگهی:ب

 ندارد :روش های جايگزين:ج

 

آزمايشات نیز در همان روز تشکیل  .. و شامل تصوير برداری ، آزمايش ، مشاوره  اقدامات الزم قبل از عمل يا پروسیجر-4

انجام می  ويزيت بیهوشی و انجام مشاوره های مربوطه طبق نظر پزشک بیهوشی. پرونده گرفته و ضمیمه پرونده می شود

 . شود
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 نحوه عمل -5

 :روش بیهوشی :الف

رفتن حركت در زير  تزريق ماده بی حسی در مايع مغزی نخاعی از طريق كمر و بی حسی و از بین :(نخاعی)اسپاينالروش 

  محل تزريق دارو

كاهش سطح هوشیاری و از بین رفتن تنفس وبی حركتی كامل توسط تزريق داروهای  :يا بیهوشی عمومی جنرالروش 

بیهوشی از طريق رگ محیطی و گذاشتن لوله تراشه يا هر وسیله تنفسی در دهان بیمار جهت تنفس دادن توسط دستگاه 

 (بیهوشی 

كه از دستگاه و لنز دوربین  استفاده می )الپاروسکوپی –عمل باز  :... (الپاروسکوپی ،؛ عمل باز و )های عمل  تکنیک :ب

 (شود

 دو نفر پرسنل اتاق عملبیهوشی،پرسنل بیهوشی،  متخصص ،متخصص زنان :تیم ارائه دهنده خدمت :ج

 ساعت 5/1-2:مدت عمل:د

 

 مراقبتهای بعد از عمل -6

 ساعت بعد از عمل 6-12  :زشکويزيت پ :الف

 چک خونريزی محل عمل :مراقبت پرستاری :ب

 ساعت 12-24  :مدت بستری بعد از عمل :ج

 

 مراقبتهای دوره نقاهت -7

 يک هفته :مدت نیاز به استراحت در منزل :لفا

 هفته 6استفاده از آنتی بیوتیک ، نداشتن رابطه جنسی به مدت  :های الزم بعد از عملگیری پی :ب


