آمىزش به بیمار پس از جراحی جمجمه
بیمار پس از جراحی جمجمه الزم است نکاتی را جهت بهبىدی هرچه بیشتر رعایت کند که در ذیل نکات مهم
یادآوری می شىد:
 دارُّای تدْیش ػذٍ تْطط پشػک هعالح طثق دطتْر هـزف گزدد. ُیچگًَْ هحذّدیت غذایی ّخْد ًذارد هگز ایٌکَ هؼکل خاؽ دیگزی ّخْد داػتَ تاػذ کَ ًیاس تَ یک رژین غذایی خاؽایداد گزدد.
 خِت خلْگیزی اس یثْطت تِتز اطت اس غذاُای پز فیثز هاًٌذ طثشیدات ّ هیٍْ ُا اطتفادٍ ػْد. در ؿْرت اتتال تیوار تَ حوالت ًاگِاًی گیدی ّ یا تؼٌح در ٌُگام راٍ رفتي تْطط خاًْادٍ حوایت گزدد. احظاطات ّ ًگزاًی ُای خْد را تزّس دادٍ ّ در ؿْرت اهکاى اس ًاراحتی پزُیش ػْد. اس حوام  ،دّع یا ّاى هی تْاى اطتفادٍ کزد ّلی تِتز اطت تا سهاًیکَ تخیَ ُا کؼیذٍ ًؼذٍ اطت طز خؼک تواًذ. تخیَ ُا در هْقع هقزر کؼیذٍ ػذٍ ّ اس سّد کؼیذى تخیَ ُا اختٌاب گزدد. هوکي اطت پض اس عول خزاحی تَ ؿذاُای تلٌذ حظاص ػْیذ پض تایظتی هحیط سًذگی آرام ًگَ داػتَ ػْد. در ؿْرتیکَ تیوار قادر تَ ؿحثت کزدى ًیظت تایذ حوایت تیؼتزی ػذٍ ّ هی تْاى اس کاغذ ّ قلن خِت ارائَ هطالةاطتفادٍ کزد.
 در ؿْرت تزّس ُزیک اس عالئن سیز طزیعا تَ پشػک هعالح هزاخعَ ػْد:تة،طزدرد،گیدی ػذیذ،اطتفزاغِای خٌِذٍ،تاری دیذ ّ طفتی گزدى.
 در ؿْرت تزّس تؼٌح طزیعا تَ پشػک یا یک هزکش درهاًی هزاخعَ ػْد. پض اس تزخیؾ اگز اس تیٌی ّ یا گْع هایع سالل خارج ػذ  ،طزیعا تَ پشػک هعالح اطالع دادٍ ػْد. فعالیتِای رّسهزٍ خْد را اس طز گزفتَ ّ تَ سًذگی عادی خْد اداهَ دُیذ. تَ دلیل اطتفادٍ اس دارُّای آراهثخغ اس کارُایی کَ ًیاس تَ دقت تیؼتزی دارد هثل راًٌذگی خْدداری ػْد. تِذاػت فزدی کاهال رعایت ػْد تا تِثْدی سّدتز ایداد گزدد. -دارُّای تدْیش ػذٍ تخـْؽ دارُّای ضذ تؼٌح هثل فٌی تْئیي ّ فٌْتارتیتال در طاعت هقزر هـزف ػْد.
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