
به ناحيه شكمي  صدمهضربه به شكم :ضربه وارده به شكم  به هرنوع جراحت و 

ميگردد. شكم بوسيله لگن و تعدادي از دنده هاي قفسه سينه محافظت  اطالق

مي شود .وسايلي كه براي محافظت از بدن در تصادفات وسايل نقليه استفاده مي 

ده نشوند مي توانند به شوند همانند كمربند ايمني وكيسه هوا، اگر درست استفا

ضربات ميتواندنافذ و يا غير نافذ باشد و در هردو نوع . شكم آسيب برسانند

ممكن است ايجاد آسيب به اندامهاي درون حفره شكمي را در پي داشته باشد 

شكم محل قرار گرفتن اندامهاي متعددي مانند معده، روده، طحال، كبد، 

حالب، مثانه، رحم، غدد فوق كليوي، لوزالمعده، كيسه صفرا، صفاق، كليه، 

اگرچه ضربات وارده به شكم در مقايسه با سر و سينه  .تخمدانهاو آپانديس است 

از اهميت كمتري برخوردار است ولي به دليل وجود اندامهاي حساس در حفره 

 .شكمي قابل توجه است

 :كبد پارگي

 آسيب شدت. تاس ببيندكبد آسيب است ممكن كه  عضوي دومين ضربه نافذ در

 بسيار پارگي تا خفيف بسيار خونريزي با سطحي آزردگي يک كبداز ضربه به  در

 جراح به آسيب بندي درجه. متفاوت باشد است ممكن كشنده خونريزي با شديد

 هستند. پذير انجام جراحي غير اقدامات آيا كند تعيين كه كند مي كمک

هستند.  خونريزي نظر از دقيقي نيازمندپايش جراحي غير اقدامات

كنترل فشار خون،كاهش  شكم، درد نظر از ساعت 72 را بيمار درمواردخفيف

داده و در استراحت  قرار كنترل پالكت ،كاهش هموگلوبين و زمان انعقاد تحت

 مطلق قرار ميدهيم.

 اختالالت صدمات متعدد پايين امدن فشار خون، شديدهمچون صدمه موارد در

 و شكمي عالئم  واضح تغييرات بعلت....)و اي بدن پايين امدن دم و انعقادي

باز كردن  جراحي عمل تحت بالفاصله بيمار بودن وضعيت دروني بدن (، ناپايدار

گيرد  مي قرار وشدت ضايعه وسعت شكم يا ديدن داخل شكم با دوربين براساس

 آن به مايل ديده آسيب شخص اگر حتي است ممنوع جراحي غير اقدام انتخاب و

هميشه . شود مي داده قرار ترشحات خروج لوله براي يک معموال ازعمل بعد باشد

بيماران با صدمات كبدي بايستي در آي سي يو بستري و تحت مراقبت شديد 

 قرار گيرند.

 خانواده/  بيمار به زير نكات شكمي صدمات در جراحي عمل به نياز صورت در

 :شود داده آموزش

 :ازعمل قبل هاي مراقبت

 : ازصدمه بعد ساعت72 تا ضربه هاي شكمي با مصدومين از مراقبت

 آسيب ارگان به مربوط عالئم ساعت تاچندين كه دارد را قابليت اين شكم حفره

 مورد مصدومي را چنين ساعت 72 تا دارد لذااهميت دارد نگه را خود داخل هاي

 .داد قرار مشاهده

 و است مهم ايفوظ از ميليمتر جيوه 100درحد مصدوم فشارخون حفظ- 1

 وفشارخون حياتي هاي ارگان به خطرنارسايي را مقدار كمترازاين فشارخون

 .دربردارد را خونريزي مجدد عود باالترخطر

 است برخوردار بااليي ازاهميت نيز تاخيري شوك عالئم بررسي-2

اين  درطول است ضروري يكساعت مايعات هر ودفع جذب دقيق گيري اندازه-3

 در ادرار وخون در مدوفع و خلط خوني ،الزم است.خون  كنترل مدت

 .شود ثبت گزارش ونتيجه شود صداي روده سمع نظر از بايد مصدوم شكم- 4

 مايع درحفره يا وخون هوا وزياد تجمع غيرطبيعي تشخيص جهت نيز شكم- 5

 .دارد ضرورت شكمي

درمعرض عفونت داخل  هميشه ميشوند شكمي دچارضربه كه مصدوميني -6

 شكمي شديد درد ازنظر را مصدوم ساعت 6 هر بايد لذا قراردارند  شكمي

 شكمي عضالت درلمس وسفتي شكمي شديد حساسيت دربرابرحركت، مقاومت

 .نمود بررسي وسطحي تند وهمچنين تنفسهاي

 شوك عفوني عالئم بروز كنترل 7-

 بروز حياتي ودرصورت بسيار وضعيتي بدن درچنين تعادل مايعات حفظ 8-

 .كرد آماده عمل اتاق به ارجاع رابراي مصدوم بايد فوق عالئم

 : بايد به نكات زير توجه كنيد عمل از قبل

 معده محتويات برگشت و عمل بعداز استفراغ و تهوع امكان دليل به 

 نبايد چيزي دهان طريق از ازعمل ساعت قبل 12 تا 8 ، ها ريه به

 بايد بداند حصال پزشک كه زماني تا نيز عمل از وپس شود خورده

 انجام گوارش دستگاه روي كه هايي عمل در مدت )اين ناشتا باشد

 است( تر طوالني شود مي

 مىيابد كاهش موقتاً گوارش حركات لوله باز كردن شكم ، به دنبال .

 در روند اين برمىگردندولى ساعت 24ظرف كوچک روده حركات ٔ  

 فوقانى قسمت و معده جراحى از بعد. مىباشد كندتر معده مورد

 اين به لذا.مىشود مختل گوارش حركات لوله روز 3-2 به مدت روده،

 چيزي دهان راه از نبايد است نداده اجازه پزشک كه زماني تا بيماران

 از جلوگيرى هوشيارى براى بسياركم سطح با بيماران داده شود.در

 صدمات شكمي جراحى از پس كه بيمارانى در و ورود مواد به ريه 

 ضرورى معده لوله گذاشتن شدند، استفراع يا شكم حاد ساعات دچار

 حركات بازگشت كه عالئم شود تواندخارج مي هنگامى و. است

 .باشند داشته وجود گوارش لوله طبيعى

 بيمار ديگر ساعت 24 تا معموال لوله بيني معدي ، كردن خارج از بعد 

 .مىكنند مايع شروع غذائى رژيم او براى سپس داشته، نگه ناشتا را

 مقرر زمان در شده صاف مايعات با غذايي رژيم پزشک دستور طبق 

 بودن ناشتا زمان مدت وشدت آسيب نوع به بسته( شروع عمل از بعد

 روده دودي حركات بازگشت از پس وبتدريج) است بيمارمتفاوت

 مي شروع بيمار تحمل حد در معمولي سپس و نرم ،رژيم گاز ودفع

 .گردد

 داشتن همراه از عمل اتاق به رفتن از قبل ميگردد توصيه بيمار به 

 ديگر، مصنوعي عضو هر يا ، ،دندان مصنوعي آالت زيور نظير وسايلي

 باشد نداشته ناخن الك و يش آرا و كرده خودداري زير لباس

 .پاكيزه به ،منجر برقي تراش مو يک با جراحي محل موهاي برداشتن 

 مي جراحي از پس مزخ وعفونت وكاهش ميكروب عمل محل كردن

 است ضروري زمينه اين در بيمار همكاري و. گردد

 مي داده آموزش درماني كادر با بهتر همكاري جلب جهت بيمار به 

 تحت كه بيماراني براي عمل جراحي از قبل روده كردن پاك كه شود

 را بسياري فوائد گيرند مي قرار الپاراسكوپي و گوارشي جراحي عمل

 گوارشي مجاري روي جراحي احتمال درصورت:  داردلذا به همراه

 آنتي يک.شود بايد انجام جراحي از قبل روده كامل ،پاكسازي

 ساعت 48 نئومايسين، يا اريترومايسين مثل جذب قابل غير بيوتيک

 شود. تجويز پزشک توسط است ممكن جراحي عمل از قبل

 است ممكن عمل بعداز كه شود يادآوري او وهمراهان بيمار به : 

 درون در پالستيكي  لوله هاي جراحي عمل حين در جراح پزشک

 كه بدن داخل مختصر خونريزي وسيله بدين تا بگذارد بيمار زخم

 به باشد داشته ادامه هم جراحي از بعد ساعت تاچند است ممكن

 خطر ها درون بافت در خون ماندن باقي. كند هدايت بدن از بيرون

 بدن از بايد ها خونريزي اين و يكندم بيشتر را جراحي از بعد عفونت

 جراحي محل در كه ها لوله اين به. شوند ها خارج لوله اين وسيله به

 زخم از روز چند بعداز ها لوله اين. ميگويند درن است شده گذاشته

 ميشوند خارج



 كردن وكم معده از ترشحات خروج جهت است ممكن جراح همچنين 

 كه بود مراقب بايد بگذارد، ارجهت بيم معده سوند عمل ناحيه فشار

 نگيرد قرار بيمار زير ويا نشود كشيده اتصاالت اين

 : فعاليت

 نفخ ايجاد از جلوگيري و خون گردش بهبود جهت:  بايد بيمار 

 پزشک اجازه و ازعمل پس سريعتر چه هر گوارشي بايد ومشكالت

 شود خارج بستر از كمک با معالج

 پاها و نشسته تخت كنار ابتدا ختت از خروج هنگام بايد عمل از پس 

 دقيقه چند مدت در نشديد تهوع و سرگيجه دچار اگر كنيد راآويزان

 راه برويد كمک با سپس و ايستاده تخت كنار

 شد خواهد انجام پزشک دستور طبق عمل از پس پانسمان تعويض

 توجه كنيد: زير مراقبتي خود نكات ترخيص به  هنگام در

 در و.شود داشته نگه خشک و تميز بايد جراحي عمل زا پس جراحي زخم محل-1

 و زخم محل از چركي ترشح يا و حساسيت ، ،تورم قرمزي گونه هر وجود صورت

 كنيد مراجعه معالج پزشک به سريعاً ، تب بروز يا

 ، پزشک طرف از شده توصيه زماني فاصله در و استريل روش به پانسمان -2

 .گردد تعويض

 ضد ، دردها ضد ها بيوتيک )آنتي معالج پزشک طرف از دهش تجويز داروهاي -3

 خود دوز تغيير يا قطع از و.گردد مصرف معين فاصله زماني در بايد (...  و التهاب

 بپرهيزيد دارو سرانه

 دردهاي ضد از جراحي عمل از بعد اول روز چند در درد تسكين جهت -4

 پزشک به كنترل قابل غير درد درصورت و كنيد استفاده شده تجويز خوراكي

 .كنيد مراجعه معالج

 صورت در كنيد ادرار يكبار ساعت 3 هر و كرده مصرف مايعات كافي مقدار -5

 .كنيد مراجعه پزشک به كردن هنگام ادرار در درد و سوزش يا تب بروز

 ،حمايت رفتن وراه درتخت شدن جابجا هنگام درددر بروز از جلوگيري جهت -7

 يا شده عمل ناحيه روي دست كف يله قراردادنبوس شكم روي عمل محل

 .باشد موثر تواند مي بند شكم از استفاده

 از سريعتر چه هر بايد عوارض ايجاد از جلوگيري و خون گردش بهبود جهت -8

 راه برويد حمايت وبا شده خارج بستر

 گردد قطع بايد الكل و دخانيات مصرف -9

 و كالري پر ، پرپروتئين غذايي رژيم زا بايد ، زخم محل سريعتر ترميم جهت.-10

 تازه هاي ميوه آب و مركبات و سبزيجات كنيد مصرف استفاده ويتامين از سرشار

 غذاهاي مصرف ،از كند كمک رخم سريعتر بهبود به تواند مي ، C ويتامين حاوي

 بپرهيزيد نفاخ

 اورژانس درمانگاه به توانيد مي ترخيص از پس مشكل هرگونه صورت در -11

 كنيد مراجعه

 كنترل جهت شده توصيه زمان در و باشيد كوشا وقت درمانگاه خود حفظ در -12

 پرونده) خالصه خالصه برگه ترخيص زمان در مراجعه كنيد خود معالج پزشک به

 شودكه مي داده تحويل شما به ( است شده قيد بيماردران جراحي عمل از اي

 . است الزامي  برگه اين شتندا نگاه همراه درما به بعدي مراجعه زمان

 تا كند كمک بيمار به تواند مي نوتواني و مراقبت دوران طي در خانواده حمايت

 كند. پيدا سازش جديد شرايط با و بازگشته طبيعي خود هاي فعاليت به سريعتر
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