
 

 :مقدمه

ستَى فقزات را هيتَاى ثِ غَرت يل استَاًِ الستيني 

ٍ ٍاحذ  (هْزُ)در ًظز گزفت مِ اس ٍاحذ ّبي سخت 

تطنيل ضذُ  (ديسل ثيي هْزُ اي)ّبي قبثل اًؼطبف 

ّزگًَِ اختالل سبختوبًي، فطبر ٍ مطيذگي . است

ثيص اس حذ هي تَاًذ ثبػث آسيت ديسنْب ٍ موزدرد 

ديسل ّبي ثيي هْزُ اي ثب افشايص سي ٍ . گزدد

سبيز ػَاهل هحيطي، سخت ٍ هتزامن ضذُ ٍ گبّي 

ايي . دچبر ثيزٍى سدگي يب فتق ديسل هي گزدد

تغييزات هَجت فطبر رٍي ريطِ اػػبة ٍ درد هٌتطز 

 .هيگزدد

يني اس رٍش ّبي درهبى ايي ثيوبري ػول جزاحي 

آگبّي ثيوبر اس ًحَُ ّونبري ٍ هزاقجت اس . هي ثبضذ 

خَد ثؼذ اس ػول جزاحي طجق تَغيِ تين درهبًي 

ثبػث افشايص درغذ هَفقيت درهبى ٍ ثْجَدي ّزچِ 

 .سزيؼتز ٍ ثبسگطت ثِ سًذگي ػبدي خَاّذ ثَد
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بيمار گرامي لطفاً پس از ترخيص به  نكات ذيل 

 :توجه كنيد

در غَرت دستَر پشضل ثِ استفبدُ اس موز ثٌذ يب - 

ثزيس حتوبً قجل اس راُ رفتي موزثٌذ خَد را ثجٌذيذ ٍ 

 .اس درست ثستِ ضذى آى اطويٌبى حبغل مٌيذ

ضزٍع فؼبليت هؼوَلي، مبر ٍ ضزٍع راًٌذگي ثبيذ ثب - 

 .ًظز پشضل هؼبلج ثبضذ

ثْتز است تغذيِ ثب غذاّبيي ثبضذ مِ حبٍي - 

سشيجبت ٍ هيَُ جبت تبسُ، گَضت من چزثي ٍ 

 .لجٌيبت ّستٌذ

در غَرتي مِ اضبفِ ٍسى داريذ، ثْتز است ثؼذ اس - 

 .دٍرُ ًقبّت، رصين غذايي هخػَظ داضتِ ثبضيذ

ثِ هٌظَر جلَگيزي اس افشايص ٍسى ٍ ثِ دليل ػذم - 

تحزك ثؼذ اس ػول، اس هػزف غذاّبي حبٍي هَاد 

ثزًج ٍ سيت سهيٌي، ضيزيٌي جبت ٍ )ًطبستِ اي 

 .خَدداري مٌيذ  (هبمبرًٍي ٍ چزثي سيبد
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اس رصين غذائي سزضبر اس ٍيتبهيي ٍ پزٍتئيي -  

 .استفبدُ مٌيذ

اس خن ٍ راست ضذى ، اًجبم حزمبت چزخطي تٌِ ٍ - 

ٍرسش ّبي سٌگيي در طي  چْبر ّفتِ اٍل ثؼذ اس 

ّويطِ اطوٌيبى حبغل .  جزاحي خَدداري مٌيذ

 .مٌيذ مِ هْزُ ّب در راستبي هٌبست قزار دارًذ

اًجبم حزمبت ًزهطي ثزاي پبّب اس رٍس ػول جزاحي - 

 .ثالهبًغ است

ٍرسش ٍ فيشيَتزاپي ثؼذ اس ػول جزاحي ثسيبر - 

سهبى ضزٍع آى ثبيذ ثب ّوبٌّگي . مول مٌٌذُ است

 .پشضل هؼبلج ثبضذ

اس دارٍّبيي استفبدُ مٌيذ مِ تَسط پشضل تجَيش -  

 . هي ضَد ٍ اس هػزف خَدسزاًِ دارٍ خَدداري مٌيذ

در غَرت ثزٍس درد اس هسني تجَيش ضذُ تَسط -  

 .پشضل استفبدُ مٌيذ

ٌّگبم ًطستي اس غٌذلي استفبدُ مٌيذ ٍ دقت مٌيذ - 

 . موز مبهالً ػوَد ثبضذ
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در غَرت ثزٍس ّز گًَِ هطنل ًظيز خبرج ضذى -  

تزضح اس هحل جزاحي، لزس، درد موز ٍ درد ّبي 

هقبٍم ثِ هسني ّبي هؼوَلي، ثي حسي پيطزًٍذُ 

اًذام تحتبًي ٍ ثي قَتي پيص رًٍذُ در پبّب، سزدي 

يب مجَد ضذى اًذام ّب، اضنبل در راست ايستبدى، 

سزدرد هذاٍم ٍ ضذيذ، سزيؼبً  پشضل خَد را در 

 .جزيبى قزار دّيذ

در حيي ثزداضتي ٍسيلِ اي اس رٍي سهيي ثِ جبي  - 

 .خن مزدى موز ّب، ساًَّب را خن مٌيذ

 ميلَ گزم 8اس ثلٌذ مزدى اجسبم سٌگيي ثيطتز اس - 

 . پزّيش مٌيذ

 . اس تَالت فزًگي استفبدُ مٌيذ-  

ثز رٍي تخت ثخَاثيذ ٍ اس خَاثيذى رٍي تطل ّبي - 

تطل اثزي ). خيلي سفت يب خيلي ًزم خَدداري مٌيذ

يب فٌزي هٌبست ًوي ثبضذ ٍ تَغيِ هي ضَد اس تطل 

ٍقتي در ٍضؼيت ثِ پْلَ ٍ يب . (پٌجِ اي استفبدُ ضَد

 .طبقجبس هي خَاثيذ خن مزدم ساًَّب الشاهي است
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 سبػت ثؼذ اس ػول جزاحي ثالهبًغ 48استحوبم - 

ثؼذ . است ٍ توبس آة ثب هحل سخن ًيش هبًؼي ًذارد

اس ّز ثبر استحوبم پبًسوبى خَد را ثِ رٍش استزيل 

 .تؼَيض ًوبيئذ

راُ رفتي اس رٍس دٍم ثؼذ اس ػول ثالهبًغ است ٍ در رٍس - 

اس مفص . ّبي ثؼذ هي تَاى هيشاى آى را افشايص داد

 .ّبي پبضٌِ مَتبُ استفبدُ مٌيذ 

 رٍس ثؼذ تزخيع جْت ٍيشيت ثِ پشضل 10  الي 7- 

هزاجؼِ ًوبييذ ٍ ثب ًظز پشضل هؼبلج اقذام ثِ مطيذى 

 .ثخيِ ّب مٌيذ
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