غذاهایی که میباید پزهیش شود:
ضیز چزب ،تستٌی کِ اس ضیز پز چزتی زرست ضسُ
تاضس ،کیک ّا ٍ ضیزیٌی ّایی کِ ذاهِ ٍ چزتی
زاضتِ تاضٌس ،ترن هزؽ ًیوزٍ ضسُ ،چزتی ّای
حیَاًی ،اس گَضت ّای کٌسزٍ ضسُ ٍ پزچزب ٍ
سَسیس ٍ کالثاس تایس پزّیش ضَز تِ طَر کلی
تایس اس غذای سزخ ضسُ ،سیتَى ،ضَرّا هثل
ذیارضَر ٍ چاضٌی ّا پزّیش تِ ػول آیس ٍ زر
غَرتی کِ تیوار ًتَاًس ازٍیِ خات را تحول ًوایس
تْتز است پزّیش ضَز.

تزتیب دادن مزاقبت پیگیزی
 تَغیِ هیطَز  10-7رٍس تؼس تزذیع،تَسط پشضکتاى ٍیشیت ضَیس.
 -زر غَرتی کِ زچار ّز گًَِ ًطاًِ ػفًَت

تسوِ تؼالی
خزاحی سًاى
آهَسش ذَز هزاقثتی تزای
تیوار هاستکتَهی

(تة ،تزضح ،قزهشی ) زر هحل ػول ضسیس

اس ًَضاتِ ّای الکلی استفازُ ًکٌیس

تِ پشضکاى اطالع زّیس.
جهت تسکیه درد

 -چٌاى چِ زچار تة  ..............تیص اس زٍ رٍس

ضوا هوکي است زرز یا ًاراحتی را زر ضاًِ راستذَز تدزتِ کِ ایي تِ ذاطز گاسی است کِ تزای
تاز کززى ًاحیِ ضکوی ضوا زر طی خزاحی
استفازُ ضسُ است  .هستقین ًطستي رٍی ترت
یا غٌسلی ٍ یا قسم سزى ٍ یا استفازُ اس پس
گزهایی ،هی تَاًس ًاراحتی را رفغ کٌس.
 ضس زرزّا را طثق تدَیش تگیزیس اگز زرز تااستفازُ اس ضس زرزّا تسکیي ًوی یاتس تِ
پشضک اطالع زّیز .
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هتَالی ضسیس تِ پشضک ذَز اطالع زّیس.
 اگز زچار تَْع ،استفزاؽ یا زرز ضکویضسیس پشضک ذَز را ذثز کًیس .
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ترص خزاحی سًاى

اس سز گزفته فعالیت ها:
-

راهىمای مزاقبت السم در مىشل
)1

خْت پیطگیزی اس رٍی ّن ذَاتیسى ریِ ّا تٌفس ػویق ٍ سزفِ را تا

حوایت اس ًاحیِ ػول اًدام زّیس ٍ ذلط را اس ریِ ذارج
کٌیس.
 )2زر غَرت زاضتي زرى ًکات سیز را رػایت کٌیس:
ًطست غفزا اس هحل زرى را فَرا تِ پشضک اطالع زّیس.پاًسواى هحل زرى را زر غَرت ذیس تَزى تؼَیض ًوائیس.اس ذن ضسى ٍ تستِ ضسى ٍ پیچ ذَرزى زرى خلَگیزی کٌیس ٍآى را پاییي تز اس سطح تسى قزار زّیس تا غفزا تزاحتی زر آى
خزیاى یاتس.
اس پز ضسى کیسِ خلَگیزی کٌیس ٍ آى را تِ طَر هتٌاٍبترلیِ ًوَزُ ٍ هیشاى آى را تا ثثت تارید ٍ ساػت تِ طَر زقیق
یازاضت ًوائیس ٍ آى را ٌّگام هزاخؼِ تِ پشضک زر اذتیار ٍی
قزار زّیس تا سهاى هٌاسة خْت کطیسى آى هؼیي گززز.
 - 1هسفَع ضوا تِ هست چٌس هاُ تِ زلیل اذتالل زر ّضن ٍ
خذب چزتی ضل هی گززز ٍ تِ هزٍر سهاى تِ حالت ػازی تز
هیگززز.

 - 2زر غَرت فزستازى ًوًَِ خْت پاتَلَصی پس اس تزذیع
تزای زریافت خَاب هزاخؼِ ًوَزُ ٍ آى را تِ پشضک
ًطاى زّیس.
ٌّ - 3گام تزذیع تزگِ ذالغِ پزًٍسُ ٍ ًسرِ زارٍئی تِ
ضوا زازُ هیطَز سهاى هزاخؼِ تِ پشضک تزگِ ذالغِ
پزًٍسُ را تا ذَز ّوزاُ زاضتِ تاضیس.
 - 4لطفا زارٍّا را طثق ًسرِ تْیِ ًوَزُ ٍ آى را تطَر
کاهل هػزف کٌیس.
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-

فؼالیت سثک (قسم سزى) را تالفاغلِ ضزٍع کٌیس.
ضوا هیتَاًیس پس اس ّ 6-4فتِ فؼالیت ػازی ذَز را
اس سز تگیزیس.
تؼس اس  1یا  2رٍس زٍش یا حوام تگیزیس.
تؼس اس  3یا  4رٍس هی تَاًیس راًٌسگی کٌیس.
تؼس اس خزاحی ،اس تلٌس کززى اخسام سٌگیي تزای یک
ّفتِ اختٌاب کٌیس.
فؼالیت خٌسی را ّز هَقغ توایل زاریس ضزٍع کٌیس.

-

(تة،

هحل سَراخ را رٍساًِ اس ًظز ٍخَز ػالین ػفًَت
تزضح ،قزهشی) کٌتزل ضَز.
هحل سَراخ را تا آب ٍ غاتَى هالین تطَییس.
تزای خسا کززى ىٍارّای چسة هرػَظ رٍی تزش ّا،
ًثایس آى ّا را کطیس تایس اخاسُ زاز تا ذَزش اس پَست خسا
ضَز.

اس سز گزفته تغذیه
غذا را زر حدن کن ٍ تِ زفؼات سیاز هیل ًوائیس خْت ضزٍع
تغذیِ تِ هست ّ 6-4فتِ اس رصین کن چزب استفازُ ضَز ٍ غذاّای
حاٍی چزتی را تتسریح تزای حسٍز  6-4هاُ تِ رصین غذایی ذَز اضافِ
کٌیس.

غذاهایی که میتواوید اس آن استفاده کىید:
ضیز کن چزب ،ترن هزؽ ّفتِ ای سِ ػسز ،چزتی ّای گیاّی ٍ اًَاعهیَُ خاتی کِ تیوار تتَاًس آى را تحول کٌس  .گَضتْا ٍ هزؽ ٍ یا
هاّی ّا سزخ ضسُ ًثاضس ٍ تِ غَرت آب پش یا کثاب ٍ یا تزیاى ضسُ
هی تَا ى هَرز استفازُ قزار زاز  .سثشیدات اس قثیل َّیچ ،سیة
سهیٌی ،کلن ٍ غیزُ ّوِ ًَع زر غَرت تحول استفازُ کٌیس  .سَج
ّای غاف ضسُ ٍ ازٍیِ خات ٍ ضیزیٌی خات تِ حس اػتسال هػزف
ضَز.

2

آهَسش تؼس اس تزذیع تزای
تیواراى کلِ سیستکتَهی

جهت مزاقبت اس سخم
-

مركس آموزشي درماني امام خميني (ره)

(تززاضتي کیسِ غفزا)
(بخش جراحی زنان)

