راهنمای بیمار
التهاب کیسه صفرا

 شرح بیماری

 عوامل افزایش دهنده خطر

کله سیستیت حاد عبارت است از التهاب حاد کیسه صفرا که

یکسری از عوامل خطر ابتال به کله سیستیت حاد را افزایش

در  %09موارد علت آن سنگ صفرا است .موارد کله سیستیت

میدهد این عوامل عبارتند از:

حاد بدون سنگ نیز دیده میشود .کله سیستیت حاد معموال با

 رژیم غذایی ر چرب و کم فیبر

انسداد دهانه کیسه صفرا و در نتیـجه اتسـاع کیسه صفرا و در

 التهاب حاد لوزالمعده

بعضی بیماران همراه با رشد باکتری در صفرا یا جدار کیسه

 سابقه خانوادگی بیماری سنگ صفراوی

صفرا ایجاد میشود.

 مصرف قرص های ضد حاملگی
 تشخیص و درمان
جهت توخیص کله سیستیت حاد اقدامات زیر انجام میشود:
 رادیوگرافی
 سونوگرافی
 اسکن کبد
 آزمایش خون
درمان طبی کله سیستیت حاد شامل موارد زیر است:
 تسکین درد
 از بین بردن تهوع بیـمار
 مـایع درمـانی

 عالیم شایع
در صورت بروز کله سی ستیت حاد عالئم زیر ممکن ا ست در
بیمار ایجاد شود:
 درد کولیکی ناگهانی در ناحیه ســـرده که به وـــت و شـــانه
انتوار یدا میکند.
 تهوع و استفراغ
 کاهش اشتها
 تب
 زردی
 علل بیماری
در بروز کله سیستیت حاد علل زیر دخالت دارند:
 سنگ کیسه صفرا
 چاقی
 عفونت کیسه صفرا

 تجویز سـرم متنـاسب با وضعیت بیـمار
 آنتی بیوتیک
س از اقدامات فوق الزم است اقدامات درمانی تکمیلی زیر نیز
جهت بیمار انجام شود:
 برداشتن کیسه صفرا درمان انتخــابی سنگ کیسه صفرا و کله
سیستیت حاد میباشد.
 بردا شتن کی سه صفرا با ال ارا سکوپ و یا جــــراحی باز انجام
میشود.
 عواقب مورد انتظار
این بیماری درصــورتی که به موقع توــخیص و درمان شــود
معموالً با جراحی قابل درمان اســـت .نام عمل جراحی کله
سیستکتومیمیباشد .

 عوارض احتمال جراحی
در صـــورت ان جام ع مل جراحی احت ماه بروز عوارض زیر در
بیمار وجود دارد:
 عفونت
 خونریزی
 سنگ باقی مانده
 انسداد ناشی از چسبندگی
 آموزش به بیمار
 جهت دریافت نتیجه اتولوژی به بیمارســـتان مراجعه و نتیجه
را به زشک معالج نوان دهید.
 از غذاهای کم چربی اســـتفاده نموده و میتوانید رژیم غذایی
خود را با نظر زشـــک و موـــاور ت ذیه ت ییر داده و هر نوع
غذایی را آزادانه مصرف کنید.
 غذا را در حجم کم و به دفعات زیاد میل کنید و با موـــورت
زشـــک غذاهای حاوی چربی را به تدریج برای حدود ۴ – ۶
ماه به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
 از نوشابههای الکلی استفاده نکنید.
 از غذاهای ســرش شــدهی آجیلی زیتونی شــورها ( از قبیل خیار
شور) ذرت بوداده و چاشنیها رهیز کنید.
 از بلند کردن اج سام سنگین بیش از  2تا  ۶هفته بعد از عمل
اجتناب کنید.
 بهتر است چند هفته اوه را از کار بدنی سنگین رهیز کنید.
 بهتر است حداقل تا یک هفته از رانندگی اجتناب کنید.
 با م وورت ز شک حمام را از روز سوم بعد از عمل و بالفا صله
بعد از برداشتن انسمان و به صورت روزانه انجام دهید.
 زخم را باز و خوک نگهداری کنید.
 محل ســوراش درن را روزانه از نظر عفونت کنتره کنید و با آب
و صابون شستوو دهید.
 جهت ت سکین درد از داروی م سکن تجویز شده طبق د ستور
زشک استفاده کنید.
 در صورت تجویز آنتی بیوتیک طبق د ستور ز شک در فوا صل
معین و یک دوره کامل مصرف کنید.

 جهت ک ویدن بخیهها  7-09روز بعد از عمل به ز شک معالج
مراجعه کنید.
در چه شرایطی به زشک مراجعه نمایید؟
 در صــورت افزایش زردی وســت و ملتحمه و تیرگی ادراری
مدفوع خاکستریی بازگوت سوزش سر دهی آروغ زدن
 در صورت تبی سکسکهی نفخ شکم و درد شدید

