
 : هقذهِ

 مذٍرت هعٌی آب هرٍاریذ یا در اغطالح پسضنی ماتارامت تِ

 از ًَر عثَر اختالل سثة مِ است عذسی چطن ضذى هات یا

 .ضَد هی عذسی چطن

  تیرگی-تیٌایی حذت ماّص - دیذ  تاری:ماتارامت عالین

 دیذ  هیذاى در ًَراًی ّای ًقطِ ایجاد- رًگْا

 

 
 

  :پس از ترخیع ّای آهَزش

 ٍجَد هختػری درد است هوني جراحی از پس  -

 (استاهیٌَفي) هعوَلی درد ضذ هی تَاًیذ از مِ تاضذ داضتِ
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 .ًوائیذ استفادُ

 تِ یا پطت تِ خَاتیذُ عول از تعذ هٌاسة ٍضعیت  -

 .تاضذ هی سالن چطن سوت

داخل چطن  فطار افسایص تاعج مِ اقذاهاتی از  -

 حذ از تیص خن مردى- زٍرزدى- سرفِ- عطسِ هخل) هیطَد

 .اجتٌاب مٌیذ (پاییي سوت تِ سر

 ٍچطوی خَرامی آًتی تیَتینْای هرتة هػرف تا  -

 .ترٍز عفًَت پیطگیری مٌیذ ضذُ از تجَیس

 24 تا عول از پس چطن غذهِ از جلَگیری جْت  -

 پاًسواى خَد رٍی تر (ضیلذ) هخػَظ هحافظ یل ساعت

 تر خَاب هَقع ضثْا را هحافظ ایي ّفتِ 4 تا 1 تایذ مِ داریذ

 .دّیذ قرار چطن رٍی
 

 
 

 .ًخَاتیذ ضذُ عول چطن سوت تِ ّفتِ 4 تا -
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جْت  ًَر تِ ضذُ عول چطن حساسیت علت تِ  -

 عیٌنْای دٍدی از خَرضیذ ًَر تراتر در چطن از هراقثت

 .ًواییذ استفادُ استاًذارد
 

 
 

خَدداری  هذت طَالًی ٍایستادى ضذى خن از -

 .ًواییذ

 تواس آب تا رٍز 11  تا7 هذت تِ ضذُ عول چطن -

 .تاضذ ًذاضتِ

 از ّفتِ پس چٌذ تا رٍز چٌذ دیذ تاری است هوني -

 .تاضذ داضتِ ٍجَد عول

تِ  چطن داخلی قسوت از ترضحات مردى تویس -

 یل گاز از مار ایي ترای .ضَد اًجام تایذ خارجی سوت قسوت

 .مٌیذ استفادُ ضذُ سرد جَضیذُ آب ٍ تویس

 ٍ ٌّگام دفع زدى زٍر– سٌگیي اجسام مردى تلٌذ از -

 .خَدداری ًواییذ ّفتِ 6 هذت ترای ضذیذ فعالیت
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 :چطوی قطرُ ریختي ًحَُ

 هناى  تْتریي.مٌذ پیذا تواس چطن تا ًثایذ چناى قطرُ ًَك

 .تحتاًی است قطرُ، زیر پلل ریختي ترای

 ّذر ضَد زیرا چطن ٍارد ًثایذ دارٍ قطرُ دٍ از تیص تار ّر

  .رٍد هی

آى  گَضِ داخلی ٍ تستِ را چطن چطوی قطرُ ریختي از پس

 . دّیذ فطار دقیقِ 2 تا 1 هذت تِ را

 ّر تیي استفادُ مٌیذ، تایذ ّوسهاى چطوی قطرُ چٌذ از اگر

 .فاغلِ تیٌذازیذ دقیقِ 15 ّا قطرُ از مذام

 :عول از تعذ چطن عفًَت عالین

 ترضحات خرٍد- قرهسی-پلل تَرم- تیٌایی ضعف

 چطن از چرمی
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 .مٌیذ هراجعِ پسضل تِ عالئن ایي ترٍز غَرت در

 زیر تِ عالین ٍ یا چطن عفًَت عالین ٍجَد غَرت در*

 :مٌیذ هراجعِ درهاًی هرامس

 ّای دیذى ًَر– پراى هگس- چطن ٍ ضذیذ ًاگْاًی درد

 تیٌایی ماّص ٍ زى ٍ چطول درخطاى

 هختػر ٍاحساس ترضحات ٍجَد مِ است رمر تِ الزم

 تلقی طثیعی خػَظ در غثح تِ حذٍدی تا قرهسی ٍ خارش

. ضَد هی

 

 :هٌاتع

 گَش ٍ چطن تیواریْای در پرستاری تالیٌی راٌّوای

 2733- سوٌاى پسضنی علَم داًطگاُ-ٍتیٌی ٍحلق

 چطن تیواریْای سَدارث ترًٍر پرستاری ّای هراقثت

 سالوی ًطر 3004 یازدّن  ٍیرایص– ٍگَش

 

 

: تگیریذ تواس تلفي زیر ضوارُ تا اتْام یا سَال گًَِ ّر غَرت در

  جراحی  تخص مَحر، تیوارستاى

33437821 

: سایت تیوارستاى مَحر

http://kosarhos.semums.ac.ir 
 

6 

 
  استاى سوٌاى درهاًی تْذاضتی ٍخذهات پسضنی علَم داًطگاُ

 حردرهاًی مَپژٍّطی ٍ هرمس آهَزضی 

 ٍاحذ آهَزش تیواراى

 آب هرٍاریذ
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 ضجاعیاى سنیٌِ :مٌٌذُ تْیِ
 پرستاری مارضٌاس

 1394  تْار
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http://kosarhos.semums.ac.ir/

