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هفته ورزشهای نیمه سنگین  6-8سبک ، پس از 

 هفته ورزشهای سنگین انجام دهد. 21و پس از 

 7الی  21از آنتی بیوتیک به مدت   -5

 روزاستفاده نمایید

بهتر است موقع خوابیدن زیر پا و زیر سر  -6

 بیمار باال باشد .

 راه رفتن برای بیمار بسیار مفید است. -7

فعالیت معمول ضرری ندارد و استراحت  -8

مطلق ممنوع است زیرا خطر لخته شدن خون در 

 عروق اندام تحتانی را افزایش می دهد.

در صورت عدم رعایت موارد فوق امکان ورم  -9

طوالنی وازبین رفتن لبه های فالپ  به علت 

 کاهش خون رسانی  وجود دارد.

 شکم طبیعی است.  خفیف  کبودی -21

ترشح خونابه تا چند روز طبیعی است. اما  -22

در صورت خونریزی واضح و قابل توجه اطالع 

داده شود) این احتمال تا دو هفته بعد از عمل وجود 

 دارد(.

مقدار ورم تا سه روزبعد از عمل  ممکن  -21

 است بیشتر شود که طبیعی می باشد .

 

 

   
 

 
 
 

 

 

 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی 

 بیمارستان  تخصصی پوست رازی

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت اسالمی، 

 بیمارستان تخصصی پوست رازی

 55856585-55853655-55853555-55853655تلفن: 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل: 

 

Esther Hughes &Julie Van Onselen. Dermatolo-
gy Nursing .APractical Guide. Harcourt 
Publishers Limited2004 

Brunner &Suddarth. Medical&SurgicSurgica 
lNursinalNursin.Lippincott 2004 
 



برجستگي بيش ازحد نا متعارف شكم، شلي و 

افتادگ پوست شكم و وجود چين هاي متعدد در 

پوست شكم هنگام نشستن و همچنين  وجود 

تركهاي فراوان درپوست شکم چنان آزاردهنده 

است كه بيمار را ترغيب به انجام عمل جراحي 

ميكند.جراحی شکم روشی برای صاف کردن 

شکم با برداشتن پوست وچربی اضافی، سفت 

 کردن عضالت ديواره شکم است.

 
 اين جراحی به طور معمول به دو صورت انجام

 گردد: می
 
 جراحی پالستيک کوچک               

 

شود  در اين نوع جراحی برش کوچکی داده می

دهد تا چربيها از اين  اين برش کوچک اجازه می

 ناحيه خارج گردد.

 
 جراحی پالستيک کامل                

 
 از روش قبل بزرگتر است   در اين روش که کمی

 شود و مقدار زيادی چربی و برش بزرگی زده می

 .شود حتی پوست شکم برداشته می

  

موارد منع انجام جراحی های کوچک شکم 

 چيست؟

 
بيماري هاي قلبي و ريوي قابل توجه، ديابت 

كنترل نشده، بيماري هاي روماتيسمي،واسكوليت 

 ها؛ آرتريت روماتوئيد...

 

 در شرايط زير ابدومينوپالستی برای بيمارعمل 

 مناسبی است :

 

از نظر فيزيکی سالم و دارای وزن ثابت  -

 هستند  .

 سيگاری نباشند. -

 از بزرگ بودن شکم خود ناراحت هستند . -

 

 عوارض احتمالی ابدومينوپالستی عبارتند از : 
 

 خونريزی  -

 عفونت -

 اختالل در ترميم زخم -

 مخاطرات بی هوشی -

 تغيير رنگ پوست و يا تورم طوالنی مدت -

 درد ، که ممکن است طوالنی باشد . -

 :   آمادگي های الزم قبل از ابدومينوپالستي

عدم وجود بيماري هاي قلبي، ريوي وسابقه  -2

 حساسيت 

روز قبل   5تا  5ميشود كه به مدت    توصيه  -5

از عمل بيمار از مصرف ويتامين اي ،آسپيرين و  

ساير مسكن ها )به غيراز استامينوفن(، خودداري 

 كنيد .     

شب قبل از عمل بيمار حمام نموده و موهاي  -5

 زائد بدن را شيو نماييد .

شب قبل از عمل شام سبک ميل نماييد و  -5

 شب به بعد ناشتا باشيد 65از

درخواست می شود که شما   برای شما عکس -5

بايد آنرا از طريق مراکز فتوگرافی پزشکی  تهيه 

 نماييد .

 آمادگی های الزم بعد از ابدومينوپالستی : 

پس از عمل جراحی روی زخم پانسمان است -2

 ساعت نبايد تعويض گردد . 56که تا 

روز پس از خارج  5زمان استحمام بيمار -5

 می باشد .  کردن درن ها

 پس از اين عمل ،بيمار می بايست از گنهای -5

مخصوص شکم و پهلو ها که پزشک تجويز می 

 هفته استفاده نمايد. 8الی  5کند به مدت 

 


