راه تشحیص :

کوله یستیت (التهاب کیسه صفرا)

هؼوَال تؼس اس اػوال خزاحی تشرگ  ،تزٍهای ضسیس یا

اًدام گزافی ضکن ٍسًََ گزافی تِ ػٌَاى تْتزیي راُ تطریص

سَذتگی ایداز هی ضَز .

هی تاضٌس .
درمان :

التْاب حاز کیسِ صفزا هَخة زرز ٍ سرتی لسوت فَلاًی
سوت راست ضکن ضسُ ٍ تا تَْع  ،استفزاؽ ٍ ػالئن هؼوَل
یک التْاب حاز ّوزاُ هی تاضس .
گاّا هوکي است کیسِ صفزا اس هایغ چزکی ًیش پز ضَز .
ػلت التْاب حاز کیسِ صفزا زر تیطتز اس 00زرصس تیواراى
سٌگ کیسِ صفزا هی تاضس .
زر ًَع اٍل التْاب حاز کیسِ صفزا  ،هدزای ذزٍخی کیسِ
صفزا تِ ٍسیلِ سٌگْای صفزاٍی تستِ ضسُ است  .تدوغ
صفزا زر کیسِ صفزا تاػث ضزٍع ٍاکٌص ضیویایی هی ضَز ،
ازم اتفاق افتازُ ٍ ػزٍق ذًَی کیسِ صفزا هطکل هی ضَز
کِ هتؼالثا اهکاى پارُ ضسى کیسِ صفزا هوکي است اتفاق تیفتس
.

عالئم بالینی :

زرهاى ّای هتساٍلی تزای التْاب کیسِ صفزا ٍخَز زارز اها
آًچِ کِ اهزٍسُ تِ طَر ضایغ کارتزز زارز  ،اًدام

سٌگ کیسِ صفزا هوکي است تسٍى ػالهت ٍ فالس زرز تاضس

(ERCPتززاضتي سٌگ تسٍى خزاحی) ٍ یا تا استفازُ اس

ٍ فمط ػالئن گَارضی ذفیفی ایداز کٌس چٌیي سٌگْایی

خزاحی ذارج کززى کیسِ صفزا صَرت هی گیزز .

هوکي است تِ طَر تصازفی زر طی خزاحی ٍ یا ارسیاتی

مراقبت از خود پس از جراحی:

تیوار تزای هطکالت غیز صفزاٍی تطریص زازُ ضًَس .

 -1اس سز گزفتي فؼالیت

تیوار هثتال تِ تیواری کیسِ صفزا زر اثز سٌگْای صفزاٍی

ٍ.رسش ّای سثک ٍ راُ رفتي را ضزٍع کٌیس .

هوکي است زٍ ًَع ػالهت زاضتِ تاضس آى زستِ اس ػالئوی

 .یک زٍ رٍس تؼس حوام یا زٍش تگیزیس .

کِ زر اثز تیواری ذَز کیسِ صفزا ایداز هی ضًَس ٍ آى زستِ
اس ػالئوی کِ زر اثز اًسساز هسیز ػثَر صفزا تِ ٍسیلِ سٌگ

 .راًٌسگی را سِ چْار رٍس تؼس آغاس کٌیس .

ایداز هی ضًَس .

 .اس تلٌس کززى اضیاء سٌگیي تِ هست یک ّفتِ ذَز
زاری کٌیس .

ػالئن هوکي است حاز یا هشهي تاضس  .هوکي است پس اس

ًَع زٍم التْاب حاز کیسِ صفزا زر غیاب اًسساز تا سٌگ
کیسِ صفزا اتفاق هی افتس  .ایي حالت

هصزف غذاّای چزب ٍ سزخ کززُ ًاراحتی زر ًاحیِ هؼسُ

 .فؼالیت خٌسی را زر صَرت توایل آغاس کٌیس.

هثل احساس پزی هؼسُ ً ،فد ضکن ٍ زرز هثْن زر رتغ فَلاًی

 -2هزالثت اس سذن .

راست ضکن رٍی زّس .

هحل تزش را اس ًظز ػالئن ػفًَت رٍساًِ کٌتزل کٌیس .
هحل سذن را تا آب ٍ صاتَى هالئن تطَییس.
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-3ضزٍع تغذیِ
زر صَرتی کِ ّزگًَِ ػالئن یا ًطاًِ ای اس ػفًَت زر

.تغذیِ طثیؼی ذَز را آغاس ًواییس.

اطزاف هحل تزش زاضتیس (لزهشی –سفتی –تَرم – گزها

زر صَرتی کِ لثل اس ػول غذاّای چزب را

– یا تزضح )تِ خزاح ذَز اطالع زّیس .

تحول ًوی کززیس ٍ تِ تسریح ٍ تِ همسار کن

زر صَرتی کِ تة 37/7زرخِ ساًتی گزاز یا تیطتز تِ

چزتی تِ غذای ذَز اضافِ ًواییس .

هست زٍ زٍ رٍس هتَالی زاضتیس تِ خزاح اطالع زّیس .

-4تزطزف ًوَزى زرز

.زر صَرتی کِ تَْع  ،استفزاؽ یا زرز ضکوی پیطزفت

 .هوکي است زر ضاًِ راست ذَز تِ ػلت گاسی

کزز تِ خزاح اطالع زّیس .

خْت پز کززى ًاحیِ ضکن زر حیي ػول
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عمل جراحی سنگ کیسه صفرا

خزاحی استفازُ ضسُ زرز یا احساس ًاراحتی را

نکته مهم :

تدزتِ کٌیس ً .طستي تز رٍی ترت ٍ یا صٌسلی

تیواراًی کِ تحت ػول خزاحی سیستن صفزاٍی لزار هی

ٍ یا راُ رفتي هوکي است  ،احساس ًاراحتی را

گیزًس  ،هستؼس اتتال تِ ػَارض تٌفسی هی تاضٌس  .تٌاتزایي

تزطزف ًوایس .

تایس ّزیک ساػت خْت اتساع کاهل ریِ ّا ٍ پیطگیزی

-5هزالثت ٍ پیگیزی

اس آتلکتاسی چٌس تار تٌفس ػویك اًدام زٌّس  .تِ حزکت
زر آٍرزى تیوار هَخة پیطگیزی اس ػَارض تٌفسی ٍ

10-7 .رٍس تؼس اس تزذیص تِ خزاح ذَز هزاخؼِ

ّوچٌیي سایز ػَارض هی گززز  .ػَارض تٌفسی زر

کٌیس .

تیواراى سالوٌس ٍ چاق تیطتز تزٍس هی کٌس .
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بخش SICUA

