
 

 

 دٍر را اٍلیِ پاًسواى ادرار اٍلیي اس پس 

 .تیاًذاسيذ

 َشل مَدك را تِ هحض مثیف شذى تؼَيضپ 

 .مٌیذ

 دستوال  تا را تچِ ختٌِ اس تؼذ اٍل ساػت 42 در

 ختٌِ هحل شستشَی اس ٍ مزدُ تویش هزطَب

 .مٌیذ پزّیش

 غیز اس پواد تجَيش  تتاديي پواد، مزم، استؼوال اس(

 .مٌیذ خَدداری تَسط پششل ( شذُ

 ،پشوت  توَرم  قزهشی  ِ  هحول  در تزشو   ٍ حلقو

 ٍ اسوت  طثیؼو   رٍس 4-3 اس تؼوذ  ّوا  ًخ تستي

 ًثاشیذ. ًگزاى

 اس ختٌووِ هحوول تووِ فشووار اس جلووَریزی تووزای 

ِ  تٌو   لثوا   ٍ شلَار پَشاًذى  توا  موَدك  تو

 اس ٍ مٌیووذ خووَدداریحلقووِ  افتووادى سهوواى

 مٌیووذ در اسووتدادُ تشررتووز سووايش تووا پَشوول

 هوو  آغووَ  در را خووَد مووَدك مووِ هووَاقؼ 

ِ  سؼ  مٌیذ ریزيذ ِ  هحول  تو  ٍارد فشوار  ختٌو

 .ًنٌیذ

 مشووذ هوو  طووَل ّدتووِ ۲ الوو  رٍس ۳ حووذاقل 

 .است تذريج  آى شذى جذا ٍ تیدتذ حلقِ

 پششل تجَيش تِ تَجِ تا دارٍ هصزف   

 
 
 

 دٍختي ٍ تزيذى رٍ  تا مزدى ختٌِ  

 ًگیزد، صَرت اٍل هاُ 2 در ختٌِ ػول مِ صَرت  در

 را ختٌِ دٍختي ٍ تزيذى رٍ  تا سِ هاّگ  اس تؼذ جزاح

 دقت تِ تايذ هحل ختٌِ اًجام اس تؼذ. دّذه  اًجام

 .رزدد ًظارت

 هْن شَد، خارج خَى قطزُ چٌذ ختٌِ هحل اس ارز

 تِ سٍدتز چِ ّز تايذ تاشذ سياد خًَزيشی ارز ًیست ٍل 

 .شَد جلَریزی خًَزيشی اس تا شَد دادُ اطالع پششل

 
 

 حلقِ تا ختٌِ اس هزاقثت

  ساػت ّز ًین ساػت اس ًظز ٍرم 3هحل ختٌِ را تا  ٍ

خًَزيشی شذيذ )تیش اس يل چْارم پَشل خًَ  

مٌتزل مٌیذ، فشزدى هحل خًَزيشی تِ هذت  شَد(

 رزدد، دردقیقِ هؼوَالً سثة تَقف خًَزيشی ه  01

 غیز ايٌصَرت پششل را هطلغ مٌیذ.

 

 

 

 

 

  ختٌِ  

 اًتْاي  پَست آى ط  مِ است جزاح  ػول

. شَده  تزداشتِ هزداًِ تٌاسل  پَشاًٌذُ آلت

 در ه الاس مشَرّای تز ٍُالػول ػ ايي اهزٍسُ

 .شَده  اًجام آهزينا دًیا هاًٌذ ًقاط اس تسیاری

 تچِ پسز در ادراری ػدًَت مِ است دادُ ًشاى آهار

 پسزّای ختٌِ اس تیشتز هزاتة تِ ًشذُ ختٌِ ّای

 ػدًَت پیذايش اس مزدى ختٌِ تٌاتزايي .است شذُ

 .مٌذه  ادراری جلَریزی دستگاُ

 مزدى ختٌِ هختلف رٍشْای

شزايط مَدك ٍ طثق  تَجِ تِ اًتخاب رٍ  ختٌِ تا

 .ریزدصالحذيذ پششل صَرت ه 

 ستین الپ حلقِ رذاشتي

رٍ  ايي  .است مزدى ختٌِ هتذاٍل رٍ  رٍ ، ايي

 تزتیة تذيي تزًذ قثل اس سِ هاّگ  تنار ه  را هؼوَالً

 دٌّذ ٍه  قزار آلت ًَك رٍی را ستین الپ حلقِ مِ

 پَست رٍس 3-44تؼذ اس  ًتیجِ در ٍ سًٌذه  ًخ رزُ تا

 .افتذه  ستین الپ حلقِ تا ٍ شَده  سیاُ جلَی ًخ

 

 . 



 

 

 

 
 ختٌِ

54564333-35:تلفي    

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر م خطيبيتهيه ٍ تٌظين :

3531زهستاى آهَزش سالهت،   

 3533زهستاى بازًگري: 

 هٌبع: پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث

 اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راهٌواي باليٌي پرستاري 

 گيَري

 

 

 
 

 ختٌِ حلقِ افتادى اس تؼذ هزاقثت 

ختٌِ  پَست چسثٌذر  اس پیشگیزی تِ ٍيژُ تَجِ

  شذُ  تِ مالّل

 اداهِ در شذ جذا ريٌ  مِ اٍل ّدتِ دٍ ين  اس تؼذ

 ػقة تِ هاليوت تا را آلت پَست ّایلثِ ،تْثَدی

 ىآ سپس ریزد فاصلِ مالّل اس مِ  حذی تا تنشیذ

 مزدى حوام ٌّگام در ٍ د تشًیذ، –آ   پواد را قسوت

 طزف تِ دارد اهناى مِ آًجاي  تا را آلت غالف پَست

 اس مار ايي ًوايیذ تویش را آى ٍ مٌیذ تاس ٍ تنشیذ شنن

. مٌذ ه  هواًؼت آلت مالّل سز تِ پَست چسثٌذر 

 پَشل اس است تْتز حلقِ شذى جذا اس تؼذ هاُ 4-3 تا

 ٍاسلیي تا را ادراری هجزای ًَك ٍ مٌیذ استدادُ رشادتز

 ّز اس پس ٍ(  ًیست السم راس) مٌیذ د چزب-آ ٍ ياپواد

 .ًوايیذ شستشَ ٍ تؼَيض سزيؼاً را پَشل ادرار تار

 

 هٌبع:

 پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث

 پرستاري داخلي جراحي فيپس

 

   ِآلووت سووز تووز هوووا  صووَرت تووِ حلقوو 

 آلوت  سوز  مول  مِ در صَرت  شذُ، جايگذاری

ٍ   حلقِ اس ِ  يوا  تیوزٍى تشًوذ  ِ   تو  ػثوارت  حلقو

 .مٌیذ هزاجؼِ فَراً تٌشیٌذ، آلت تٌِ رٍی

 ادرار ساػت 8 اس تؼذ مَدك مِ صَرت  در        

 .مٌیذ تِ پششل هزاجؼِ فَراً ًنٌذ

 تاق  ٍ تذتَ تزش  خًَزيشی، تزٍس صَرت در 

 پششل ًشد حتواً ّدتِ ۲ اس تیش هاًذى حلقِ

 .هزاجؼِ مٌیذ

 استاهیٌَفي قطزُ اس قزاری ت  صَرت در 

 استدادُ مَدك( ٍسى میلَرزم ّز تِ اساء قطز۲ُ)

 مٌیذ

 

 

 

 

 

 


