
 

 

 کیسه سنگ توسط معموال که صفرا کیسه التهاب یا عفونت به
  . گویند سیستیت کله، شود می ایجاد صفرا

  ؟هستندسیستیت  کلهعواملی مسبب ایجاد چه 

 زنان 

 مسن یا میانسال سنی گروه 

 .دارند تحرک بدون زندگی که افرادی 

 قرصهای( ocp که هایی خانم و چندزا های خانم در 
 .نندک می مصرف )ازبارداری جلوگیری

ای  بیماریهای روده از ای تاریخچه که افرادی و چاق افراد در 
  .دارند

    ؟سیستیت با چه عالئمی همراه است کله

 نداشته عالمتی صفراوی های موارد سنگ% 50 در است ممکن
 . باشند

 خط فوقانی قسمت از که .بیماریست عالمت اولین درد 
 تیر راست شانه و پشت به گاهی و شود می شروع شکم میانی
 تغییر با درد سبب بیقراری در شما شده بصورتی که .کشد می

 در یا لرزش اثر د در در .دیدار درد رفع در سعیمداوم  وضعیت
 .شود بیشتر است ممکن عمیق تنفس زمان

 گاهی استفراغ که هستند عالئم دیگر از استفراغ و تهوع 
 . گردد می عالئم بهبود سبب

 اشتهایی بی 

 غذاهای تحمل عدم زدن، آروغ هاضمه، سوء نفخ، سابقه  
 و شکم راست فوقانی قسمت در مبهم ناراحتی احساس و چرب
 . شود می دیدهنیز  گاستر اپی

  

    شود؟ سیستیت تشخیص داده می چگونه کله

 نشان را های صفراسنگ موارد %95- 90 شکم سونوگرافی
   .دهد می

  شود؟ کله سیستیت چگونه درمان می

رمان اختصاصی برحسب شدت بیماری ، وجود عفونت ، د
. اندازه سنگ ، و وضعیت سالمت عمومی ، متفاوت است
 .ممکن است بیمار بستری شود و تزریق وریدی انجام شود

  .شود میگذاشته سوند معده تا رفع عالئم استفراغ 

سنگ را بدون عمل جراحی  توان می با کمک آندوسکوپی
  .استدرمان جراحی شامل برداشتن کیسه صفر .خارج نمود

  

  

  

  سیستیت چیست؟ رژیم غذایی مناسب در کله

در زمان حمله بیماری ، به علت تهوع و استفراغ ، دادن مایعات 
بهتر است اقدامات جراحی  .یابد از راه وریدی معموالً ضرورت می

.  فتدبیبه تعویق ) حدود چند روز ( تا رفع عالئم حاد بیماری 
رژیم غذایی بعد از حمله حاد بیماری معموال محدود به مایعات 

  .  باشد چربی می کم

توانید به برنامه غذایی خود  غذاهای زیر را برحسب تحمل می
ماکارونی، رشته فرنگی، های پخته، برنج،  میوه: اضافه کنید

شوند، نان،  پز، سبزیجاتی که باعث نفخ نمی زمینی آب سیب
  .و چای، آبمیوه، شیرکاکائو قهوه  شیرخشک یا شیر بدون چربی،

ها،  شده، پنیر، کرم مرغ، خامه، غذاهای سرخ از مصرف تخم
  .  دسرهای پرچرب و شیرین و الکل خودداری کنید

تا عدم تحمل به غذاهای ماه طول بکشد  6-12ممکن است 
 .شود رطرفچرب ب

 پس از جراحی انجام چه مراقبتهایی ضرورت دارد؟

جهت تسکین درد از داروهای مسکن تجویز شده استفاده  
  .کنید
ها پس از عمل هر ساعت  جهت پیشگیری از عفونت ریه 

  .چندبار تنفس عمیق انجام داده و سرفه کنید
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