كرانيوتومي شامل باز كردن جمجمه توسط عمل جراحي

●از چرخاندن بيش از حد سر خودداري كنيد .

جمجمه يا خارج كردن لخته از داخل مغز و كنترل خونريزي

● از سرفه ،عطسه ،باد انداختن در بيني خودداري كنيد

جهت دسترسي به ساختمان هاي داخل جمجمه مي باشد.از

اين روش براي برداشتن تومورهاي مغزي يا كاهش فشار داخل
استفاده مي شود .جراح جمجمه را برش مي دهد تا تكه

استخواني را به اندازه مورد نظر بردارد پس از جراحي تكه
استخواني دوباره در جاي خود قرار مي گيرد و توسط بخيه از
جنس سيم يا سيمان مخصوص در جاي خود محكم مي شود.

●در صورت داشتن احساس طعم شوري در دهان يا

در ماهها وسالهاي بعد رخ دهد بنابراين ﻻزم است

 ،چون اين اعمال موجب فشار برناحيهي جراحي

زمان بروز تشنج همواره خطر سقوط از تخت وجود

ترشح از ناحيهي جراحي،سريعا به پزشك مراجعه كنيد .
ميشود.

● درصورتي كه مشكل ديگري از نظر سﻼمتي نداشته

اكثر موارد جراحي هاي مغزي به همين روش انجام مي گيرد و

باشيد ،رژيم غذايي محدوديت خاصي ندارد .رژيم

* پس از جراحي مراقبت از زخم بسيار مهم است.

گردد

بسته به محل ضايعه محل برش جراحي متفاوت است.

مراقبت پس از جراحي :

تعويض پانسمان بسيار مهم است و حداقل بايد يك روز
در ميان انجام شود .هنگامي كه بيمار از بيمارستان
مرخص شده و در منزل است بايد نهايت توجه و مراقبت
از زخم بعمل آيد.

*داروهاي تجويز شده توسط پزشك بايد به دقت مصرف

شوند

*بخيه هاي جراحي بايد دو هفته پس از جراحي برداشته

شوند در طول اين مدت از خاراندن يا مالش شديد زخم
و اطراف محل بخيه ها پرهيز شود

*شستشوي سر پس از  72ساعت يا روز سوم پس از

عمل بﻼمانع است ولي بايد از مالش پوست محل عمل
خودداري شود

مراقبت درمنزل :

● زخم همواره خشك و تميز نگه داشته شود

براي بيمار تجويز مي شود باز هم ممكن است اين اتفاق

پرفيبر ) سبزي و ميوه جات ( جهت پيشگيري از
يبوست و جلوگيري از زور زدن هنگام دفع پيشنهاد مي
● داروهاي تجويز شده توسط پزشك ) علي الخصوص

آنتي بيوتيك ها و ضدتشنج ها ( ،حتماً در ساعت مقرر
استفاده گردد.

●مهم ترين خطر پس از جراحي بروز عﻼئم كاهش سطح
هوشياري ناشي از ايجاد خونريزي يا باﻻ رفتن فشار

داخل جمجمه به دﻻئل مختلف است بيمار ممكن است
نتواند از دستورات ساده هم پيروي كند ممكن است
زمان مكان يا اشخاص را نشناسد يا جواب هاي بي ربط

به سواﻻت دهد .بسيار مهم است كه در صورت بروز

كاهش در سطح هوشياري بيمار فورا به پزشك اطﻼع
داده شود.

●خطر بروز تشنج همواره پس از اعمال جراحي مغزي

وجود دارد و باوجود داروهايي كه پس از عمل جراحي

اقدامات زير در منزل مورد توجه قرار گيرد :

 بيمار را در وضعيت راحت روي زمين قرار دهيد .در
دارد.

 بيمار را به پهلو بخوابانيد.

 وسايل و اشياء نوك تيز را از اطراف بيمار دور كنيد

●در زمان استراحت يا خوابيدن سر و تنه باﻻتر قرار

گيرد اين وضعيت را مي توان با قرار دادن دو بالش
مناسب زير تنه و سر و حفظ وضعيت سر در حالت

مناسب انجام داد اين كار كمك زيادي در جلوگيري از
افزايش فشار داخل جمجمه و بروز عوارض خطرناك مي

كند

●مراقبين در منزل بايد آموزش و آگاهي كافي از انجام

فعاليت هاي مراقبتي درمنزل را داشته باشند .مراقبين
منزل بايد از عوارض و عﻼئم پس ازجراحي بخوبي آگاه
باشند

●بي حركتي طوﻻني مدت در دست و پا مي تواند خطر
بروز لخته در پاها را افزايش مي دهد كه عوارض جبران

ناپذيري را بوجود مي آورد در صورت نياز از يك

متخصص فيزيوتراپي براي انجام تمرين و فعاليت هاي

 .٥در زمان بستري در بخش با صداي آرام صحبت كرده

تنظيم مي شود از مصرف مايعات زياد پرهيز شود مصرف

باﻻي  ٣٨/٣بيشتر از دو روز متوالي  ،قرمزي  ،تورم و

ورزشي موثر مشورت بگيريد.

●رژيم غذائي بيمار براساس تجويز پزشك براي بيمار

نمك را طبق توصيه پزشك متعادل نمائيد

●به دليل مصرف كورتون ها پس از جراحي مانند

دگزامتازون سيستم ايمني بيمار ضعيف شده و بيمار
مستعد بروز عفونت هاي مختلف است.

در اين خصوص ﻻزم است افراد مبتﻼ به عفونت هاي
ميكروبي و ويروسي تنفسي كمتر با بيمار در تماس
باشند

●از كﻼههاي ايمني محفاظ ،جهت جلوگيري از ضربه به
سر استفاده كنيد.

نكات بهداشتي درماني پيشگيرانه مهمي كه

بيماران بايستي رعايت كنند :

 .١شستن به موقع دستها با آب و صابون بعداز استفاده

از سرويس بهداشتي  ،قبل ازصرف غذا و در صورت

مشاهده هرگونه آلودگي واضح در دست ها

 .٢رعايت بهداشت فردي  ،شستشوي به موقع سر و
بدن براي جلوگيري از ايجاد بوي نامطبوع در بدن

 .٣از دستكاري زخم پرهيز نموده و در صورت بروز
هرگونه مشكل به پزشك معالج مراجعه نمائيد

 .٤عدم استعمال دخانيات به منظور بهبود هر چه سريع
تر بيماري

تا باعث مزاحمت ديگران نشويد

 .٦در صورت داشتن عﻼئم التهاب و عفونت مثل  :تب
سفت شدن محل عمل  ،ترشحات زرد و بد بو و

حساسيت و درد اطراف زخم ،سفتي گردن

به

پزشك خود مراجعه نمائيد و همچنين به كارشناس
كنترل عفونت ) (٣٧١١٨٢٥٨اطﻼع دهيد

*نسخه دارويي را تهيه و در زمان توصيه شده به
شرح ذيل مصرف نمائيد:

.................................................................................................. .١
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نام پزشك معالج شما :

...................................................................

تاريخ پيگيري هاي بعدي و مراجعه به
پزشك معالج:

..................................................................

با آرزوي سﻼمتي هر چه سريعتر براي شما مددجوي
گرامي

تخليه خونريزي هاي
مغزي

)با بازكردن قسمتي از جمجمه(
آدرس سايت بيمارستان:

www.nekuei.muq.ac.ir
واحد آموزش

