
سيستيت كوله

كيسه التهاب معني به سيستيت كوله
تقسيم مزمن و حاد نوع دو به و است صفرا

ومي شيميايي التهاب مكانيكي، التهاب شود.
(در ميكروبي موارد)85تا50التهاب درصد

كيسهمي التهابي واكنش بروز موجب توانند
سيستيت كوله و شوند.صفرا

تشخيص:عالئم و
شديد- دادرد كتفئو يا راست پهلوي به ابتدا در درد است (ممكن شكم راست فوقاني ربع مي

كند). پيدا انتشار راست
خفيف- تب
استفراغ- و تهوع

ايجاد احتمال يرقان، و شوك شديد، تب بروز
صفرا كيسه شدن سوراخ يا آبسه مانند عوارضي

مي مطرح مزمن،را سيستيت كوله عاليم كند.
اختصاصي شكم،غير مبهم درد تهوع، شامل و
و زدن هستند.آروغ اسهال

عال اساس بر معموالً بيماريئتشخيص م
مي تستصورت و آزمايشگاهيگيرد سونوگرافي،آزمايش،هاي (راديوگرافي، تصويربرداري هاي

گيرند. مي قرار استفاده مورد تشخيص تأييد براي صفراوي) كبدي گرافي سينتي و سي.تي.اسكن

:ندرما
صفرا كيسه التهاب قطعي يدرمان وسيله به صفرا ي كيسه برداشتن درماني، مراكز اكثر در

مي كه است سيستكتومي) (كوله جراحي طريقعمل از يا باز جراحي صورت به را آن توان
داد. انجام نمودالپاروسكوپي تثبيت بيمارستان در را بيماري وضعيت بايد آن از پيش معموالً ولي

ا اصالحكه و آن محتويات كشيدن و معده داخل در لوله دادن قرار غذا، خوردن كردن محدود با كار ين
مي انجام الكتروليتي هوشياختالالت بي بودن خطرناك يا شوك شديد، التهاب وجود صورت در شود.

به پوست راه از تخليه مخصوص (كاتتر) لوله راديولوژي، از استفاده با بيمار، براي صفراعمومي كيسه داخل
مي ميفرستاده قرار بيوتيك آنتي با درمان تحت حاد التهاب شدن برطرف زمان تا بيمار و ازشود پس گيرد.

كولهتخليه التهاب، شدن برطرف و ميترشحات انجام ازسيستكتومي صفرا كيسه شدن سوراخ شود.
صفرا كيسه التهاب خطرناك ولي نادر ميعوارض كه است بهتواندحاد بايد و شود بيمار مرگ موجب

دكتر توسط گوارشسرعت گيرد.متخصص قرار درمان تحت

روشمزاياي به جراحي

باز: جراحي به نسبت الپاراسكوپي
خونريزي- نتيجهكاهش در و
خونكاهش دريافت به نياز احتمال
وددر- شدنكمتر زمانكوتاه

و زخمنقاهت دليلبهبودي كوچكبه جراحيمحلرتبرش
علت- به مسكن به بيمار كمتر كمترنياز درد
عفونت- كاهشخطر

جراحي: عمل پساز مراقبتهاي
موا رعايت است، شده انجام شما براي صفرا كيسه برداشتن جراحي عمل چنانچه گرامي بهربيمار زير د

نمايد: مي كمك شما بهبودي در تسريع
از-1 پيشگيري ريهجهت خوابيدن هم انجام،هاروي عمل ناحيه از حمايت با را سرفه و عميق تنفس

كنيد. خارج ريه از را خلط و دهيد

داشتن-2 صورت تيدر كنيد:)T-Tube(لوله رعايت را زير نكات درن يا و

اطراف• از صفرا دهيد.T-Tubeنشت اطالع پزشك به فوراً را درن محل از يا و

درن• محل نمائيد.پانسمان تعويض خيسشدن صورت در را

لوله• شدن بسته و خوردن پيچ و شدن خم پائينT-Tubeاز هميشه را آن و كنيد ازجلوگيري تر
يابد. جريان آن در براحتي صفرا تا كنيد آويزان تخت به يا و داده قرار بدن سطح



مي• و نموده تخليه متناوب بطور را آن و كنيد جلوگيري كيسه شدن پر رااز آن ترشح زان
اختيار در پزشك به مراجعه هنگام را آن و نمائيد يادداشت دقيق بطور ساعت و تاريخ ثبت با

گردد. معين آن كشيدن جهت مناسب زمان تا داده قرار وي

مدفوع• ادرار، تيرگي و ملتحمه و پوست زردي افزايش صورت در
پزشك به فوراً زدن آروغ دل، سر سوزش بازگشت مراجعهخاكستري،

كنيد.

مراجعه• پزشك به شديد درد و شكم نفخ سكسكه، تب، صورت در
كنيد.

نمي-3 توصيه شما به خاصي غذايي ميلرژيم زياد دفعات به و كم حجم در را غذا ولي گردد
همچنيننمائيد حدود. براي را چربي حاوي كنيدماه4–6غذاهاي حذف خود غذايي رژيم از

بتدريج رژيوسپس كنيد.به اضافه خود غذايي م

نوشابه-4 نكنيد.از استفاده الكلي هاي

شل-5 چربي جذب و هضم در اختالل بدليل ماه چند مدت به شما مدفوع
ميمي بر عادي حالت به زمان مرور به و گردد.گردد

مي-6 ازشما پس بگيريد.4-6توانيد سر از را خود عادي فعاليت هفته

فرستاد-7 صورت دريافتدر براي ترخيص از پس پاتولوژي جهت نمونه ن
دهيد. نشان پزشك به آنرا و نموده مراجعه جواب

مي-8 داده تحويل شما به داروئي نسخه و پرونده خالصه برگه ترخيص زمان.شودهنگام
باشيد. داشته همراه خود با را پرونده خالصه برگه پزشك به مراجعه

نسخ-9 طبق را داروها مصرفلطفاً كامل بطور را آن و نموده تهيه ه
.كنيد
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