الساهات لبل اس جزاحی:
ًاحیِ ػول جزاحی را اس ًظز هَّای سایس
تویش کٌیس.
ضب لبل اس ػول ً ،اضتا باضیس.
رؾایت ذَز را جْت جزاحی  ،پس اس تَؾیحات پزستار
برص،با پزکززى فزم هرػَظ ،اػالم ًواییس.

هزالبت ّای پس اس ػول فتك :
.بْتز است طی ّفتۀ اٍل اس راُ رفتي غیز ؾزٍری ذَززاری
کٌیس.
 اس غذاّایی کِ باػج جلَگیزی اس یبَست هیطًَس استفازُکٌیس .ایي غذاّا ضاهل ساالز ٍ سبشیجات ٍ هیَُ جات( ًِ
آبویَُ) است کِ ّوزاُ با غذای هؼوَل استفازُ هیطًَس.
-فؼالیتْای ذَز را زر ػزؼ یک ّفتِ پس اس ػول جزاحی،

الساهات پس اس ػول:
-0تاسهاى باسگطت کاهل َّضیاری چیشی ًرَریس.
ً-5احیِ ػول را اس ًظزًساضتي ذًَزیشی فؼال بزرسی
کٌیس.
-3هسایل بْساضتی ٍ ًظافت را رػایت کٌیس.
-4لبل اس تزذیع،پاًسواى تَسط پزستار تؼَیؽ
گززز.

اس سز گیزیس ٍلی اس اًجام کارّای سٌگیي حسالل تا زٍ هاُ
بایس پزّیش کٌیس ،زر غیز ایي غَرت ذطز ػَز فتك ٍجَز
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زارز.
 غبح رٍس پس اس ػول پاًسواى تؼَیؽ هی ضَز.ایيپاًسواى بِ هست زٍ رٍس حفظ هی ضَز ٍ زر غَرت ًساضتي
تزضح اس هحل سذنً ،یاس بِ پاًسواى هجسز ًوی باضس.
زر غَرتیکِ هحل سذن هطکلی ًساضتِ باضس پس اس زٍ تاسِ رٍس هیتَاًیس استحوام کٌیس.
 -بریِ ّا را بایس پس اس ّفت تا زُ رٍس ذارج کزز.

تَجِ:

هػزف زارٍّای با زٍس تؼییي ضسُ ٍ سز هَلغ باضس.-بِ هحؽ احساس زفغ بِ زستطَئی رفتِ ٍ اس ًگِ زاضتي

زر غَرت باس ضسى سذن،ذزٍج تزضحات

هسفَع ذَززاری کٌیس.

ػفًَی،تب ٍذًَزیشی فؼال اس سذن بِ

-بِ طَر هٌظن ٍزر تارید یاز ضسُ بِ پشضک ذَز هزاجؼِ

بیوارستاى یا پشضک ذَز هزاجؼِ کٌیس.

کٌیس.
تْیِ کٌٌسُ:سکیٌِ غبَری باًظارت سَپزٍایشرآهَسضی
هٌبغ:بًَزسَزارث گَارش5105
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فتك :

اًَاع فتك ّای ضایغ:

بِ هؼٌی باس ضسى ٍزر ٍالغ بِ بیزٍى سزگی

-0فتك کطالِ راى :بیؿِ ّا اس طزیك کاًالی بِ ًام

یک ػؿَ یا ساذتواى اس حفزُ طبیؼی ذَز هی

کاًال ایٌگَیٌال زر حسٍز هاُ ّفتن حاهلگی بِ

باضس

پائیي ٍ زاذل کیسِ بیؿِ ًشٍل هی کٌس  .هست

فتك ّا غالباً زر افزازی رخ هی زّس کِ یک یا

کَتاّی بؼس اس تَلس با بستِ ضسى ایي کاًال اس

چٌس ریسک فاکتَر سیز را زاضتِ باضٌس:

بزگطت بیؿِ ّا بِ زاذل ضکن جلَگیزی هی

سابمِ ذاًَازگی فتك – فیبزٍس کیستیک – رضس

ضَز.اگز ایي کاًال بطَر کاهل بستِ ًطَز یک

غیزطبیؼی هفػل راى – بیؿِ ّای ًشٍل ًیافتِ

حلمِ ای اس رٍزُ هی تَاًس اس ًاحیِ ؾؼیف هَجَز

– ًاٌّجاری زر هجاری ازراری -یبَست
هشهي – فطار حیي اجابت هشاج-بلٌس کززى

زر پائیي زیَارُ ضکن ٍارز ایي کاًال ضسُ ٍ ایجاز
فتك کٌس .زر زذتزّا کاًال ایٌگَیٌال ٍجَز ًسارز.
-5فتك ًافی:یک تَرم یا بزآهسگی زر ًاحیِ ًاف

ٍسایل سٌگیي-سزفِ کززى ٍآسیب ّای ًاضی

کِ زر سهاى گزیِ بزجستِ تز هی ضَز ٍ زر سهاى

اس ؾزبِ کِ باػج افشایص فطار زاذل ضکن هی

آرام بَزى کَچکتز یا هحَ هی ضَز ٍ زرز

ضًَس.

ًسارز .زر زذتزاى بیطتز اس پسزاى است ٍ زر افزاز
چاق ٍ سًاى چٌس للَ سا بیطتز است.
 -3فتك ضکوی:هحتَیات ضکن اس یک ضکاف

تظاّزات بالیٌی :
احساس تَزُ زر ًاحیِ کطالِ راى ،اطزاف راى
،سیز ًاف ٍ باال ٍ پاییي ًاف زر ذط ٍسط یا
بیزٍى سزگی اس ضکاف جزاحی لسیوی هی باضس.
تَرم زر هحل فتك بِ زًبال سزفِ کززى ،سٍر
سزى ،بلٌس کززى اضیاء سٌگیي یا ٍرسش ّای
سٌگیي رٍی هی زّس ٍ گاّی ّیچگًَِ ػالهتی
ًسارز.

زرهاى :
زرهاى ّزًی ایٌگَیٌال :بزگززاًسى فتك بِ
زاذل حفزُ ضکوی کِ بْتز است تَسط پشضک
بؼس اس آرام کززى بیوار ٍ یا استفازُ اس یک
هسکي اًجام هی ضَز.
زرهاى ّزًی ًافی :تا سي  0سالگی اکثز ّزًی
ّای ًافی ذَز بِ ذَز بستِ هی ضَز ٍ تا سي 5
سالگی بسٍى ػول تمزیباً بستِ هی ضَز ٍ زر غیز

لسیوی جزاحی بیزٍى هی سًس کِ بِ ػلت ؾؼیف

ایٌػَرت جزاحی .

ضسى ػؿالت ًاحیِ هی باضس.

تَجِ:با استفازُ اس فتك بٌس هی تَاى اس بِ ٍجَز
آهسى فتك پیطگیزی کزز.

