هسی بعدازعمل درمنزل:

مديريت درمان استان گيالن

بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) رشت
واحد كنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای مديريتی و اعتباربخشی

درايننب مارننوري هريننا وي ننو مراقب
واریسسپ سسس ؟ سس
مطورغارطباعی اتسوع يوفته،كه نوشی ازنورسنويی در دريهنه  -1س ازترخاص اگرخوب راه رفتاا ه دفع گنوز هاجومنت من ا
وي هرياي است .معروال"ايب ماروري درماب زنون ه افرادي داشتاااز رژيم غذايی معرولی استفوده نروياا.
كه منو مه شغل خويش مجبنور منه ايسنتودن نوي طنوالنی -2مه منظورحفظ فشنور رهي و نو ازجورامهنوي كشنی اسنتفوده
مات ستنا ،شويع تراست.
نروياا ه و و را موالتر از سط مان قرارد اا.

آموزش های مراقبتی الزم در عمل

جراحی واريس پا
آمسدگی هسی قبل ازعمل:
-1از  8سوعت قبل از عرل مويانوشتوموشاا ،يعننی از رگوننه
كد مدرك 88- TR-R-22 :

خوردن هآشنوماان ر ان كنانا.ااگرعرل شنرو صنب موشنا

شمارة ويرايش 01 :

ازسوعت 11شب قبل ازعرل ازخوردن ه آشوماان ر ا كنانا

صفحه 1 - 1 :
ورود به سيستم  :بهمن 88

تاريخ انتشار مجدد  :شهريور 94

تهيه و تنظيم :واحد آموزش بخش جراحی مردان

( زير نظر واحد آموزش )

ه اگر عرل عصر موشا از سوعت 6صنب رهزعرنل موينا مارنور
نوشتو موشا)0
-2شب قبل ازعرل حروم نروده ه مو نوي نوحانه عرنل را از
زيركرر تو نوك انگشت وي مرموطه كومال تراشااه هترا كناا.
مراقب هسی بعدازعمل:
-1معااز اجوزه شک مويعوت را شرهع نروده هامتاا ازآب هلرم
هچوي استفوده نروياا.
-2معا از اينکه مه شرو اجوزه راه رفنتب داده شنا،امتاا مناتی
رهي لبه ي تخت نشسته ه و نو را آهين ان كنانا هدرصنورت
نااشتب سرگاجه موكرک رراه راه مرهيا.

-3جهت تعويض ونسرون طبق دستور شک معولج تنون عرنل
كناا ه درصورت ناوز مه تعويض ونسرون منه ن ديکتنريب مركن
درمونی مراجعه نروياا.
-4اجوزه حروم كردن را از شک معولج تون مگاريا.
-5درصننورتاکه معنناازعرل دچوراحتبننور ادرار شننايا ماتواناننا
ازكاننآ آب گننرم يننوريختب آب گننرم رهي نوحاننه تنوسن ی ه يننو
موزكردن شارآب هگنو دادن منه صنااي آن جهنت رفنع اينب
مشکل اقاام نروياا.
-6جهت ج وگاري ازتب ه يو عفونت رينه مرتبنوه نر4-3سنوعت
تنفس عراق داشته موشاا هتوسط رراه دهطرف ريه را از شت
مو ضرمه ويی آرام زده شود،جهت سرفه كردن مودست يو مولشنی
نوحاه عرل راحرويت كناا ه معا از نفسی عراق ،سرفه كناا.
-7داره وي تجوي شاه را طبق دستور مصرف نروياا.
-8درتوريخ توصاه شاه جهنت معويننه منه شنک معنولج خنود
مراجعه نروياا.
-9درصورت مرهز رگونه شکويتی ازقبال ترشن خنونی ازم نل
زخم ه يو تورم هالتهوب مو شک معولج خود ترور مگاريا.
-10جهت اشگري از مرهز مجاد ماروري مويا از فعولاتهويی كنه
موعث ركود خون در و و می شود از قبال ؛ وشاان جورامهنوي
خا ی تنگ ،نشستب ه ايستودن مرات طوالنی خودداري كنرد ه
مو تغاار هضعات مکرر و و ه موالتر قراردادن آنهو ازسط مان در
نگوم خستگی ،از ركود خون در و و ج وگاري كرد.

