کیسه صفزا :ک سهیییصفر ید ی
قس تیزژرژنیلوبیچه میکبدیقر ی
د دیتوسطیمجر ه ییصفر ویینهیکبدی تب ی

عو ملیخطری ژج دیسنگیه یعب تی ندی ز:

د دیوی زیطرفیدژگریتوسطیمج ییدژگریین سینهی
ثنيیعشری تب طیپ د یم كندی

مونثینود ،ین د ی،یسنین ال،یتوزژعی
چرني ید

اقداهات قبل اس ػول:
-0انجام حوام قبل اس بستزي شدى

ویژه یبی ی یینه ه ه ی ی ی ی ی

ین ح ه یشكمی ،دژ نت ،ی

ستف دب ی ز ید وه ی(د وه ی یک هشی
دهندب

سازمان تامیه اجتماعی
مدیریت درمان استان مازودران
بیمارستان بوعلی وکا

یی

یچرني

یخو ،ی

-5انجام شیو و حذف هوهاي سايد قبل اس

ضدن د ی) ،ک هش یسرژع یوز ی وی

ػول

غ رب یميی ین شد .ین کتریی یه یهمی

-3قطغ داروها رقیق کننده خوى 7-5

مي یتو نند ید ی ژج د یسنگ ینقشی

روس قبل اس بستزي شدى

د شتهین شند.

سی
کله ستکتومی

توجه:
در صورت باس شدى سخن،خزوج تزشحات

تهیه کننده:سكینه صبوري بانظارت سوپزوايشرآهوسشي

ػفوني،تب وخونزيشي فؼال اس سخن به

هنبغ:بونزسودارث گوارش5105

بیوارستاى يا پششک خود هزاجؼه کنید.
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عو ملیخطری ژج دیسنگیه یعب تی ند

مونثینود ،ین د ی،یسنین ال،یتوزژعی
چرني ید

ین ح ه یشكم،ی دژ نت ،ی

ستف دب ی ز ید وه ی(د وه ی یک هشی
دهندب

یی

یچرني

یخو ،ی

ضدن د ی) ،ک هش یسرژع یوز ی وی

هزاقبت بؼد اس ػول
-0به ػلت جلوگیزي اس روي هن
خوابیدى ريه ها بايد به بیوار توصیه
گزدد که تنفس ػویق و سزفه انجام
دهد .
-5رصين ػذايي با حجن کن ودفؼات
سياد باشد و کن کن و طي چند هاه
چزبي اضافه گزدد.

غ رب یميی ین شد .ین کتریی یه یهمی

-3اس هصزف نوشابه هاي الكلي پز هیش

ميیتو نندید ی ژج دیسنگینقشید شتهی

گزدد

ن شند.

-4هدفوع بیوار در طي چند هاه اول
شل و سپس به حالت طبیؼي باس
هیگزدد.

