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در اين عمل برشي زير  ، انجام مي شود به علت التهاب يا وجود سنگ در كيسه صفراكه عملي  :شرح كلي عمل يا پروسيجر-1

 .مي كنند  از بدن خارج را صفراكيسه به ناحيه صفرا رسيده و از بازشدن اليه های شکم و بعد ايجاد سمت راست آخرين دنده 

 

 انجام آزمايشات، تشکيل پرونده،انجام عمل جراحي-مراجعه به جراح :فرآيند پذيرش-2

 

پزشک نحوه عمل ، راههای جايگزين و عوارض احتمالي به توسط ،  در بخش مربوطه، قبل از عمل  :اخذ رضايت آگاهانه-3

 .رضايت گرفته مي شود در برگ مخصوص به صورت كتبي بيمار توضيح داده شده و از بيمار 

 

 :ميزان خطر و سود احتمالي:الف 

-3و احتمال شکستگي دندان  ICUنياز به بستری در -2حساسيت به داروهای بيهوشي و بي حسي -1 :عوارض: ميزان خطر

حوادث  -7نياز به انتقال خون -6مرگ مغزی و كما -5تنفسي –احتمال ايست قلبي -4احتمال ورود محتويات معده به نای 

آسيب -11عفونت-11خونريزیآسيب به تارهای صوتي  -9حوادث عصبي ناشي از بي حسي  – 8قلبي و عروقي حين عمل 

 اوی در شکمشت مايع صفرن-11مجاری صفراوی، 

 بهتر شدن درد بيمار :سود احتمالي 

 خوب :پيش آگهي:ب

 ندارد :روش های جايگزين:ج

 

آزمايشات نيز در همان روز تشکيل  و روتينسونوگرافي ،مشاوره،انجام آزمايشات  از عمل يا پروسيجراقدامات الزم قبل -4

ويزيت بيهوشي و انجام مشاوره های مربوطه طبق . و مشاوره های الزم انجام مي شود.پرونده گرفته و ضميمه پرونده مي شود

 نظر پزشک بيهوشي
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 نحوه عمل -5

 :روش بيهوشي :الف

رفتن حركت در زير تزريق ماده بي حسي در مايع مغزی نخاعي از طريق كمر و بي حسي و از بين  :(نخاعي)اسپاينالروش 

  محل تزريق دارو

كاهش سطح هوشياری و از بين رفتن تنفس وبي حركتي كامل توسط تزريق داروهای  :جنرال يا بيهوشي عموميروش 

بيهوشي از طريق رگ محيطي و گذاشتن لوله تراشه يا هر وسيله تنفسي در دهان بيمار جهت تنفس دادن توسط دستگاه 

 (بيهوشي 

شدن شکم باز )،عمل باز...(با استفاده از لنز ودوربين  و)الپاراسکوپي :... (الپاروسکوپي ،؛ عمل باز و )تکنيک های عمل  :ب

 (بيمار

 دو نفر پرسنل اتاق عملجراح،پزشک بيهوشي،پرسنل بيهوشي،  :تيم ارائه دهنده خدمت :ج

 ساعت 5/2از يک ساعت تا  :مدت عمل:د

 

 مراقبتهای بعد از عمل -6

 در مدت بستری در بيمارستان  :زشکويزيت پ :الف

 مراقبت از زخم،پانسمان، آنتي بيوتيک دادن :مراقبت پرستاری :ب

 ساعت 24-48  :مدت بستری بعد از عمل :ج

 

 مراقبتهای دوره نقاهت -7

 يک هفته :مدت نياز به استراحت در منزل :الف

 روز جهت كشيدن بخيه 14تعويض پانسمان ، مراجعه به پزشک بعد از  :های الزم بعد از عملگيری پي: ب


