
 

 

  ٍ ٌِدر ٌّگام فؼالیت حوایت کٌٌذُ لفسِ سی

جَراب ٍاریس استفادُ کزدُ ٍدر سهاى استزاحت 

در تیواراًی کِ تزای هذت کَتاّی آى را تاس کٌیذ.

پیًَذ اس ػزٍق پا ضذُ اًذدر طَل رٍس جَراب 

تپَضٌذٍ جْت پیطگیزی اس تَرم ٍاریس اس کف پا 

 را خارج کٌٌذ. ضة آى

  اس رٍس پٌجن تؼذ اس ػول پیادُ رٍی در حذ تحول را

ضزٍع کزدُ ٍ تِ هزٍر افشایص دّیذ)در َّای سزد ٍ 

 سهاى ٍسش تاد اس هٌشل خارج ًطَیذ(

  ّفتِ ًثایذ اس پلِ تاال تزٍیذ. :تا  8حذالل 

  ٌذ ًکٌیذ.کیلَ تل 6ٍسى تیطتز اس  ّفتِ :حذالل  تا 

  تْتز است تا دٍ هاُ تؼذ اس جزاحی تِ فؼالیتْای

ػادی سًذگی تزًگزدیذٍ اًجام کارّای سٌگیي 

 ،دٍچزخِ ٍ هَتَر سَاری در هاُ اٍل هوٌَع است.

  اس تطکیل در هسافزت ّای طَالًی جْت پیطگیزی

لختِ خَى در پاّا،تْتز است ّز دٍ ساػت تَلف 

 کزدُ ٍ چٌذ دلیمِ راُ تزٍیذ.

 َرتی کِ در سهاى پیادُ رٍی ػالئوی ًظیز در ص

تٌگی ًفس،ضؼف ضذیذ،تؼزیك ضذیذ ، تَْع ٍ 

سزگیجِ داضتیذ پیادُ رٍی را لطغ ٍ استزاحت 

کٌیذ اگز ػالئن تا استزاحت تْثَد پیذا ًکزد تِ 

 پشضک هزاجؼِ کٌیذ.

 

 زؽ،کزُ،خاهِ،غذاّای سزخ ضذُ ٍ گَضت چزب ه )تخن   

 ادُ کٌیذ.(فکوتز است

 

  خَردى گَضت لزهش جْت  هاُ اٍل پس اس جزاحیدر

تْثَد تزهین سخوْا تالهاًغ است ٍلی تؼذ آى تزجیحا 

تصَرت کثاتی،آب پش ٍ  (هاّیاس گَضت سفیذ )هزؽ ٍ 

 تخارپشاستفادُ کٌیذ.

 .رٍغي هصزفی تْتز است کٌجذیا سیتَى تاضذ 

  در صَرت حجن ادرار خَب)تزٍى دُ هٌاسة(خَردى

 هایؼات آساد است.

  گَجِ،هیَُ ّای تاسُ ٍ ساالدکن  ،ثشیجاتسخَردى

هٌاسة  تیواراى للثی غیز دریچِ ایًوک تزای 

 است.

 :فعالیت

  ٍ تا هاللات دٍستاى ٍ آضٌایاى خَد را خستِ ًکٌیذ

 .اس رٍتَسی ٍ دست دادى اجتٌاب کٌیذ

  کٌیذ. هذیزیتاستزس ٍػصثاًیت را ًذاضتي 

 

 

 وكات قاتل تًجٍ جُت مزاقثتُاي تعذ اس عمل  

 تیماران جزاحي قلة 

  در سهاى تزخیص تایذ کلیِ اتصاالت ٍسین ّا اس ضوا

 جذا ضذُ تاضذ.

  ِاحساس خَاب رفتگی ٍ ٍرم در پا طثیؼی تَدُ ٍت

 هزٍر تز طزف خَاّذ ضذ.

  رٍس  7تزخیص صَرت ًگیزد)استحوام تالفاصلِ تؼذ اس

 تؼذ اس کطیذى درى اجاسُ استحوام داریذ.(

  ِضستطَی سز تَسط ّوزاُ ٍ ضستطَی هحل تخی

 ّا تا هالیوت ٍ حذالل دستکاری اًجام ضَد

 .هذت سهاى استحوام طَالًی ًثاضذ 

 .تؼذ اس حوام هحل تخیِ ّا تا سطَار خطک ضَد 

 َد.رٍساًِ هحل تخیِ ّا تا ضاهپَ تچِ ضستطَدادُ ض 

در صًرت مشاَذٌ عالئم غیز طثیعي تزشح ،قزمشي "

،گزمي ي التُاب اطزاف سخم،تة تٍ پششک خًد مزاجعٍ 

 "وماییذ.

 رصیم غذایي:

 غذاّای ٍ سثشیْا، غالت  ضاهل هیَُ  اس رصین غذایی ٍ

ٍ غذاّای کن  جْت پیطگیزی اس یثَست پز فیثز

 .ًوک ٍ کن چزتی پیزٍی کٌیذ

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

مزاقثت َاي پس اس 

 جزاحي قلة تاس
 54564333-35:تلفه

 ػاتذیٌی ، حسي آتادی خاًوْا تْیِ ٍ تٌظین :

  ، سَپزٍایشر آهَسش سالهتخطیثی

 1041خزداد  

 تحت ًظز دکتز ًاصز هلکی)فَق تخصص جزاحی للة(

    اس خَاتیذى تِ پْلَ ٍ ضکن حذالل تا دٍ هاُ اجتٌاب

 کزدُ ٍتِ پطت تخَاتیذ .

 تا  03گذاضتِ ٍ سز ٍ سیٌِ تْتزاست سیز ساًَّا تالص

 تاضذ.اس اًذام  درجِ تاالتز 54

 کِ هٌجز تِ دٍر  ٍ تاال تزدى دستْا اس حزکات کططی

 ضذى دٍلسوت لفسِ سیٌِ هیطَد خَدداری کٌیذ

 یطگیزی اس هطکالت تٌفسی اس اسپیزٍهتزی پ تزای

 .ساػت تؼذ اسغذا استفادُ کٌیذ 2)للیاى تٌفسی(

 
تا پشضک  در تیوارستاى تزًاهِ تاستَاًی صَرت ًیاس تِ در "

 ."هؼالج یا تخص هزتَطِ ّواٌّگ تاضیذ

  پششک یا ي تیمارستانمزاجعٍ تٍ  عالئم َشذار

 هؼوَل ّای هسکي تا سیٌِ لفسِ درد کِ درصَرتی

 اسػول پیص للثی دردّای هطاتِ یا ًذاضت تْثَدی

 - گزاد ساًتی درجِ 59/: اس تیطتز تة-تَد جزاحی

 -هؼوَل غیز ٍضذیذ ضؼف - استفزاؽ ٍ تَْع حالت

 -خَى فطار کاّص یا افشایص - خلط دارضذیذ سزفِ

 کَتاُ -رًگ لیزی هذفَع -خًَزیشی یا سخن تزضحات

اٍرصاًسی یا ٍ کٌٌذُ ًگزاى هَارد سایز -ّا ًفس ضذى  

 

 

 

 

  جْت خَاًذى ًواس حذالل یک هاُ اس هیش ٍ صٌذلی 

 استفادُ کٌیذ.

 استؼوال دخاًیات ٍ هخذر هوٌَع است. پس اس جزاحی 

  اس فؼالیت جٌسی تا دٍ هاُ تؼذ اس جزاحی خَدداری

  کٌیذ.

  ِیک ّفتِ تؼذ اس تزخیص تا ّوزاُ داضتي ػکس لفس

سیٌِ،ًَار للة، اکَ کاردیَگزافی ، خالصِ پزًٍذُ 

ٍ  للةجزاحی ٍآخزیي ًسخِ دارٍیی تِ کلیٌیک 

 ِ کٌیذ.هزاجؼ ػزٍق

 
  

 تًان تخشي در مىشل

  در حالی کِ یک تالص در جلَ لفسِ سیٌِ تا دٍ دست

ًگِ داضتِ ایذچٌذ تار در رٍس تٌفس ػویك ّوزاُ تا 

 سزفِ داضتِ تاضیذ.

 

 

 

 

 

 


