
 

 

 تِ دارٍیی درهاى از تؼذ رٍش ایي هؼوَالً. وٌذهی ووه

 جراحی از تؼذ تایذ تیوار هَارد تسیاری در. رٍدهی وار

 .وٌذ هػرف دارٍ ًیس لیسری

ّذف ایجاد هحل خرٍج جذیذی ترای جراحی گلَوَم، 

 از را پسپسضه جراحی  است. هؼوَالً هایغ داخل چطن

 دّذ.ضىست درهاى دارٍیی ٍ جراحی لیسری اًجام هی

. لثل از گیردجراحی در ولیٌیه یا تیوارستاى غَرت هی

جراحی تِ تیوار دارٍّایی جْت آرام ٍ ضل ضذى دادُ 

ضذُ ٍ سپس تَسط تسریك هَاد تی حس وٌٌذُ چطن در 

گلَوَم ًیس هاًٌذ جراحی  اطراف آى تی حس هی ضَد.

 .ّر جراحی دیگری هوىي است تا ػَارضی ّوراُ تاضذ

، هطىالت لرًیِ، آب هرٍاریذایي ػَارؼ ػثارتٌذ از: 

التْاب یا ػفًَت داخل چطن ٍ تَرم ػرٍق خًَی پطت 

چطن. الثتِ ترای ّر یه از هَارد گفتِ ضذُ درهاى ّای 

 پسضه ًظر تا ّا تخیِ ترداضتي هؤثری ٍجَد دارد.

 تَسط پاًسواى ػول، از تؼذ رٍز .گیرد هی غَرت

 .ضَد هی ترداضتِ پرستار پسضه یا

  
 

 

 

 :ػَاهل خطر ترای گلَوَم  

 ،ّای هیگرىّای للثی ٍ ػرٍلی، سٌذرمسي، دیاتت، تیواری 

 ًسدیه تیٌی، ضرتِ تِ چطن، ساتمِ خاًَادگی.

 الذاهات تطخیػی 

 تیٌایی ّایچارت از استفادُ تا وِ تست ایي در حذت تیٌایی:

 .ضَدهی هطخع هتفاٍت فَاغل در تیوار تیٌایی ضَدهی اًجام

-اًذازُ تیوار( هحیطی) وٌاری دیذ تست ایي در :هیذاى تیٌایی

 . ضَدهی گیری

 گیری اًذازُ چطن داخل هایغ فطار تست ایي در ًََهتری:ت

 .ضَدهی

 چطن هردهه لطرُ از استفادُ تا تست ایي در اتساع هردهه:

تْتری  دیذ پسضه چطن ترتیة تذیي ٍ ضَدهی هتسغ تیوار

وٌذ. تؼذ از هؼایٌِ هوىي ترای هؼایٌِ ػػة تیٌایی پیذا هی

 .است دیذ ًسدیه تا چٌذ ساػت تار تاضذ

 درهاى گلَوَم :

تریي درهاى زٍدرس گلَوَم درهاى دارٍیی ضایغ درهاى دارٍیی:

ضًَذ. ّای چطوی ٍلرظ تجَیس هیتػَرت لطرُ وِاست.

ایي دارٍّا تاػث واّص تَلیذ هایغ در چطن ضذُ ٍ  از تؼضی

 تؼضی تِ تخلیِ تیطتر هایغ از درٍى چطن ووه هی وٌٌذ.

 .هٌاسة تذًثال دارد ًتیجِ هػرف تِ هَلغ ٍغحیح دارٍّا

 چطن درٍى هایغ تخلیِ تِ لیسر تا جراحی جراحی تا لیسر:

 

 

 

 

در ًتیجِ افسایص تِ ػلت آسیة ػػة تیٌایی  :گلَوَم  

فطار داخل چطوی )ًاضی از تجوغ هایغ زاللیِ در چطن( 

در آغاز ّیچ ػالهتی ًذارد ٍلی  در طَل چٌذ  ضَد.ایجاد هی

س طَد.درهاى زٍدرهیسال سثة واّص تیٌایی ٍ ًْایتاٌ وَری 

  واّص دیذ تیوار گرددتَاًذ هاًغ پیطرفت تیواری ٍهی

 

راى یه افسایص تیوا ایي در :آب سمرهمئ  یماری  عال

 :سایر ػالئن ضاهل ضَد.ًاگْاًی در فطار چطن دیذُ هی
از  فرددیذ وٌاری درست هاًٌذ ایي است وِ  از تیي رفتي*

سریغ پیطرًٍذُ واّص ذ.وٌرٍى یه لَلِ تِ اطراف ًگاُ هید

تا  ّوراُتیٌایی، درد پیراهَى چطن، پر خًَی هلتحوِ ٍ درد 

 .هروسی واّص دلت دیذادم لرًیِ ٍ ،  تَْع، استفراؽ

هاًذُ  الیتاداهِ یافتي تیواری هوىي است سثة از تیي رفتي 

 .هٌجر تِ ًاتیٌایی خَاّذ ضذ دیذ حتی در هروس ضذُ ٍ

 دیذ هثتال تِ گلَوَم
 



 

 

 

 

)گلَكَم(آب سياُ  
 

54564333 -35:تلفي  

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر آهَزش م خطيبيتْيِ ٍ تٌظين :

3531زهستاى سالهت،   

3533زهستاى بازًگري:   

 هٌبع: پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث

گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راٌّواي باليٌي پرستاري   

 

3533 
. 
 

 

 از پس ّفتِ 4-6طی  تذریجتِ  ًیستٌذ ٍ تایذ وٌٌذُ ًگراى  

  ترًٍذ تیي از ػول

 ػول چطن در فمط را ّایی وِ تؼذ از ػول تجَیس ضذُ لطرُ

 ریختي از ٍ ٍ تِ ّواى تؼذاد لطرُ وِ تجَیس ضذُ تچىاًیذ ضذُ 

 طَل در هؼوَل، طَر تِ .ًواییذ خَدداری دیگر چطن در لطرُ

. ًیست ّا لطرُ تِ ریختي ًیازی(  غثح 6 تا ضة 21)  ضة

 تِ الذام خَدسراًِ ٍ وٌیذ هػرف دستَر طثك را سایردارٍّا

-هی استفادُ چطن یه در لطرُ ٍ پواد از اگر .ًىٌیذ دارٍ لطغ

پواد  از دلیمِ 5 از پس تریسیذ ٍ چطن در را اٍل لطرُ وٌیذ،

 استفادُ اٍلیي از پس ّفتِ 1 را پواد ٍ لطرُ. استفادُ ًواییذ

 ترضحات یوو همذار خَاب از ضذى ذاریت ٌّگامیاًذازیذ ت دٍر

 تا را ترضحات يیا. تاضذ ذُچسثیضوا  ّایهژُ تِ است هوىي

ّیچگاُ تِ زٍر  ٍ ذیتردار سیتو ٍ گرم ٍ سیدستوال خا ی حَلِ

لثل از تواس تا چطن ٍ یا  ٍ تا اًگطتاى ایي وار را اًجام ًذّیذ.

 ّرگًَِ یا هالص از .ذیتطَئ را خَد استفادُ از لطرُ دستْای

 ٍ دٍد هحرّن، تَّای ازاجتٌاب وٌیذ  زدى تِ چطن ًاخٌه

 .تپرّیسیذ سیگار دٍد ّوچَى هحرن تخارات

هراجؼِ  پسضه چطن تِ فَراً زیر درهَارد

  :وٌیذ
 در چطن دیذ واّص هلتحوِ، ٍ پله ٍرم ترضح، فسایٌذُ، درد

 .استفراؽ ٍ تَْع ضذُ، ػول

 

 
 

 پَضص از از ػول پس ّفتِ اٍل 2-1در، پسضه تَغیِ طثك  

 خَاب در ٌّگام ٍیژُ تِ ( دار سَراخ )ضیلذ چطن هحافظ

 است، رٍزاًِ لاتل ضستطَ یىیپالست هحافظ ًواییذ استفادُ

 یرٍ تر سپس ذیوٌ خطه ٍ ذیتطَئ غاتَى ٍ آب آى را تا

 غذهِ تِ ٍ ضذیذ ًَر از اجتٌاب ترای.ذیدّ لرار خَد چطن

خػَظ  تِ رٍز طَل در آفتاتی ّایػیٌه از تَاًیذهی چطن

 وٌیذ استفادُ هٌسل از تیرٍى

 ٍ غَرت تِ آب پاضیذى از ػول از تؼذ اٍل رٍز 5 تا 3 در

ٍ  تویس حَلِ یه از تَاًیذهی. ًواییذ خَدداری چطن ّا

 ضستطَی .وٌیذ استفادُ غَرت وردى پان هرطَب ترای

 تا اها اضىالی ًذارد اٍل رٍز از تؼذ( يپایی تِ گردى از)  تذى

 غَطِ یا گرفتي دٍش از تایستیهی ػول از پس رٍز سِ

 سر ،اهَّ ضستي ترای تَاىهی. ًواییذ اجتٌاب در ٍاى خَردى

 .ًیایذ چطن طرف تِ آب تا ورد خن ػمة تِ را

 از وِ زهاًی تا ٍ ّفتِ 6 تا 4 هذت تِ ّاچطن آرایص از تایذ

 .ضَد ضَد اجتٌاب هی استفادُ چطوی لطرُ

در خػَظ راًٌذگی ٍ از سر گیری  ذیسیتپرّ زدى زٍر از 

 وِ یزهاً تا فؼالیت ضغلی تا پسضه خَد هطَرت وٌیذ

 ٍلی تا اجازُ ذیتاض داضتِ تیفؼال ذیًثا ًذادُ، اجازُ پسضه

اهىاى ضخػاً  حذ تا زًذگیتاى را فؼالیتْای رٍزهرُ پسضه

 دیذ، تاری خفیف، خفیف، آتریسش لرهسی اًجام دّیذ

  ٍ تَدُ طثیؼی پله هختػر ٍ افتادگی خارجی جسن احساس

 

   

 

 

 


