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 44کدمحتوا:

 تهیه و تنظیم : 

 کارگروه آموزش به بیمار 

1400بازنگری   

  

آموزش و مراقبت های الزم از 

 کیست تخمدان

  

 

پس از عمل ، مدت زمان بستری در بخش با  _1

 توجه به وضعیت بیمار و نظر پزشک می باشد.

ساعت پس از عمل با  24تا  12بهتر است _2

نظر پزشک معالج )به همراه کمک پرستار برای 

اولین بار(از تخت پایین آمده و راه بروید. راه 

 رفتن را به طور مرتب انجام دهید.

بهتر است هر دو ساعت یکبار نفس عمیق  _3

کشید و سرفه کنید . این حرکت تا حدود زیادی 

از عفونت ریه ها جلوگیری می کند. برای 

شگیری از هر گونه ناراحتی در هنگام سرفه می پی

 توانید محل عمل را   با بالش نگه دارید.

محل زخم چه در روش باز )الپاراتومی( وچه  _4

در روش بسته )الپاروسکوپی( باید خشک نگه 

داشته شود. تعویض پانسمان محل زخم بنا به 

 صالحدید ودستور پزشک انجام می گیرد.

داروهای تجویز شده  پس از ترخیص کلیه _5

جهت منزل، از قبیل : آنتی بیوتیک ، مسکن و 

غیره را طبق دستور پزشک و بطور صحیح )میزان 

 ، فواصل زمانی ، تعداد کافی ( مصرف نمایید.

کارهای شخصی و سبک در منزل انجام  _6

 مانعی ندارد.

  

ه نسه روز بعد از عمل می توانید بصورت روزا _7

ید پزشک( ولی در یاستحمام نمایید. )البته با تا

هر صورت رعایت بهداشت فردی الزامی می 

 باشد.

از خوردن غذاهای نفاخ همچون حبوبات،  _8

شیر ، میوه های خام ، آبمیوه های صناعی ... 

خودداری کنید و مصرف آب به میزان فراوان 

 بسیار مفید است.

ک زمان مراجعه مجدد با صالحدید پزش _9

ا در بروز بعد از عمل ( و  10-7معالج )حدود 

دست داشتن برگه خالصه پرونده ، جهت ویزیت 

 مجدد و کنترل کشیدن بخیه ها مراجعه فرمائید.

بعد از عمل ، در صورت مشاهده هر کدام از  _10

درمانگاه  یاعالئم زیر حتما به پزشک خود و 

تب ، درد مراجعه نمائید  مامائی زنان تخصصی 

عدم دفع گاز، تهوع و استفراغ _د شکم شدی

طول کشنده ، خونریزی واژینال، ترشحات بدبو 

 از محل زخم و ...

یت کیست الزم به ذکر است که ماه _11

و مراجعات  معایناتتخمدان تکرار شونده و 

بعدی برای جلوگیری از تشکیل مجدد کیست 

 تخمدان ضروری می باشد.

روز بعد از جراحی بیمار جواب نمونه 15 _12

از آزمایشگاه بیمارستان با برگه پاتولوژی را 

امیرالمومنین پیگیری و با جواب پاتولوژی به 

 .درمانگاه تخصصی زنان مراجعه نماید
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یکی از مشکالت شایع در خانم ها کیست 
تخمدان است . بیشتر خانم ها در سنین پیش 
از یائسگی ممکن است کیست تخمدان پیدا 

 کرده باشند.

% موارد 95خوشبختانه کیست تخمدان در 
خوش خیم است و به راحتی با دارو کنترل و 
درمان می شود. در بیشتر موارد ممکن است 
بیماری که کیست دارد متوجه آن نشود و به 
طور تصادفی در یک سونوگرافی کیست او 
کشف شود . اما در بعضی موارد کیست 

 تخمدان باعث بروز عالئمی شود. 

  

شایعترین عالئم کیست تخمدان که بروز   

 آن باید به پزشک مراجعه نمود

 )احساس درد مبهم ) و گاه دردهای تیز

که معموال در نواحی پایین شکم و ناحیه 

لگن می باشد و گاه ممکن است به پشت و 

 کمر انتشار داشته باشد.

 در پایین احساس پری یا سنگینی و نفخ

 شکم

درد سینه ها 

 دردهای شدید حوالی عادت ماهیانه

 )قاعدگی(

ریزی های ماهانه نلکه بینی در میانه ماه یا خو

 غیر منظم 

پرمویی 

 ، عالئم عمومی تری مانند : سرگیجه ، سردرد

 تهوع و ...

  

  
 

 

توسط پزشک بر اساس عالئم و در صورت 

 نیاز به کمک سونوگرافی صورت می گیرد.

 

در بیشتر موارد درمان  

دارویی می تواند کیست را کامال از بین 

ببرد. در صورت وجود درد می توان از 

مسکن ها با دستور پزشک برای کاهش 

 درد استفاده کرد.

در بعضی موارد نیاز است که 

کیست برداشته شود یا تخلیه گردد. 

معموال این کار در کیست های مشکوک و 

یا بسیار بزرگ و کیست هایی که به درمان 

 می دهند انجام می شود.دارویی پاسخ ن


