
 

 

تالص  2-3زر چٌس رٍس اٍل تعس اس عول استزاحت تا  *

 سیز سز تَصیِ هی ضَز

 رٍس رعایت ضَز.  5رصین غذایی ًزم تِ هست  *

 
 01استفازُ اس آًتی تیَتیک طثق زستَر پشضک تا  *

 . رٍس پس اس عول ضزٍری است

 

رٍس تا زٍ ّفتِ رٍی  01پاًسواى ٍ گچ تیٌی کِ حسٍز . *  

تیٌی قزار زارًس ًثایس ذیس ضَز اس زستکاری آًْا 

 ذَززاری ًواییس. 

*اس صحثت سیاز ، ذٌسُ ٍ گزیِ ٍ جَیسى ضسیس ٍ ّز 

حزکتی کِ عضالت صَرت ٍ تیٌی را تکاى زّس ٍ هٌجز تِ 

تاس ضسى پاًسواى تیٌی یا تزٍس ذًَزیشی تیٌی هی گززز تا 

 زٍّفتِ پزّیش ًواییس. 

*تا سِ ّفتِ پس اس عول اس هصزف آسپزیي ذَززاری 

 ًواییس. 

تاس ًگِ زاریس تا تِ * ٌّگام عطسِ ٍ سزفِ زّاى ذَز را 

 زاذل تیٌی فطار ٍارز ًطَز

* تِ هست یک هاُ اس فیي کززى ٍ ترلیِ ضسیس تیٌی 

 اجتٌاب ضَز. 

 

زستَرالعول ّای هزاقثتی پس اس عول   

 سیثایی تیٌی 

زٍ رٍس اٍل تعس اس عول ٍرم ٍ ذًَوززگی زٍرچطن *

ّا سیاز ذَاّس تَز ٍ کوپزس ید تِ ضکل قطعات ریش 

پالستیکی تسٍى ًطت آب ٍ ذیس ید زاذل کیسِ ای 

کززى پاًسواى ٍ گچ تِ صَرت هتٌاٍب تزای کاّص آى 

 کوک کٌٌسُ است.

 
گزم  تْتز است اس کوپزس(رٍس زٍم  )ساعت 44تعس اس  

هاُ ّن  6استفازُ ضَز ٍلی ٍرم تیٌی هوکي است تا 

 طَل تکطس. 

تعس اس عن تِ علت تستِ تَزى تیٌی هجثَر تِ تٌفس *

اس راُ زّاى ّستیس ایي حالت پس اس ذارج کززى پک 

تیٌی تزطزف ذَاّس ضس ٍ پس اس زرآٍرزى هص ، 

ضستطَی هزتة ٍ رٍساًِ تیٌی ٍ ترلیِ تزضحات آى 

 تا فطار هالین ضزٍری است. 

 



 

 

 
 

 

 عول از پس هراقبتْای

بیٌی زیبایی  

32342111-03:تلفي   

0311م خطیبی سَپرٍایسر آهَزش سالهت زهستاى   

 هٌبع: پرستاری داخلی جراحی برًٍر سَدارث

گیَری اعظن ٍ رضَی اهاهی دکتر راٌّوای بالیٌی پرستاری   

 

  

هاُ  6حذٍد دقت داشتِ باشیذ کِ "

طَل هی کشذ تا ًتیجِ ًسبی عول 

هشخص شَد ٍ ًتیجِ قطعی عول بعذ 

 "هاُ هشخص هی گردد 02-04از 

 هاُ تعس اس عول اس عیٌک استفازُ ًطَز ٍلی 3تا  *  

رٍس تعس اس عول هی تَاًیس اس لٌش چطوی استفازُ  5-4 

 ًواییس

 تعس اس تززاضتي گچ تیٌی آرایص تالهاًع است. * 

تعس اس تززاضتِ ضسى هص تا سزم ضستطَ کِ رٍسی  *

چٌس تار زر تیٌی چکاًسُ هی ضَز ٍ تا کوک گَش پاک 

کي هزطَب تِ طَر هالین هی تَاًیس تزضحات ًشزیک 

 سَراخ تیٌی را ذارج ًواییس 

اس رٍس سَم هسَاک ًزم تِ ضزطی کِ لة تاال حزکت *

 زازُ ًطَز هجاس است. 

تاتص آفتاب تِ تیٌی ٍ قزار ّفتِ تعس اس عول اس  6زر * 

 گزفتي زر هحیط ّای گزم پزّیش ضَز

*تا زٍ هاُ غیز اس پیازُ رٍی اًجام ّز ًَع ٍرسش  

 هوٌَع است. 

* ذطکی ، آتزیشش ٍ حساسیت پَستی تیٌی تا هستی 

 تعس اس عول طثیعی هی تاضس. 

ّفتِ کوک کٌٌسُ  4* استفازُ اس چسة رٍی تیٌی تا 

است زقت ضَز چس تیٌی ًثایس تاعث اًسساز سَراخ 

 ّای تیٌی ضَز. 
 

 


