
 

  

 ود:غذاهایی که میباید پزهیش ش

ضیر چرب، تستنی که از ضیر پر چرتی درست ضذه 

تاضذ، کیک ها و ضیرینی هایی کهه ااههه و چرتهی    

داضته تاضنذ، تخم هرغ نیمهرو ضهذه، چرتهی هها      

حیوانی، از گوضت ها  کنسهرو ضهذه و پرچهرب و    

سوسیس و کالثاس تایذ پرهیس ضود تهه وهور ک هی    

تایههذ از اههسا  سههر  ضههذه، زیتههوث، ضههورها ه هه   

و چاضنی هها پرهیهس تهه  مه  ویهذ و در       ایارضور

غورتی که تیمار نتوانذ ادویه جات را تحمه  نمایهذ   

 تهتر است پرهیس ضود.

 از نوضاته ها  الک ی استفاده نکنیذ

 جهت تسکیه درد

 را در ضانه راستضما همکن است درد یا ناراحتی  -

اود تجرته که این ته ااور گاز  است که تهرا   

ا در وهی جراحهی   تاد کردث ناحیهه ضهکمی ضهم   

استفاده ضذه است. هستقیم نطسهتن رو  تخهت   

یهها غههنذلی و یهها نههذی زدث و یهها اسههتفاده از پههذ 

 گرهایی، هی توانذ ناراحتی را رفع کنذ.

ضذ دردها را وثق تجویس تگیریذ اگر درد تا  -

استفاده از ضذ دردها تسکین نمی یاتذ ته 

 پسضک اوالع دهیذ.

 

 تزتیب دادن مزاقبت پیگیزی

روز تعههذ تههرایع،  01-7توغههیه هیطههود  -

 توسط پسضکتاث ویسیت ضویذ.

که دچار هر گونه نطانه  فونهت  در غورتی  -

)تة، ترضح، نرهس ( در هح   م  ضهذیذ  

 ته پسضکاث اوالع دهیذ.

تیص از دو روز  ..............چناث چه دچار تة  -

 هتوالی ضذیذ ته پسضک اود اوالع دهیذ.

اگر دچار تههوع، اسهتفراغ یها درد ضهکمی      -

 ضذیذ پسضک اود را اثر کنیذ.

 

 

 تسمه تعالی

 جراحی زناث

 وهوزش اود هرانثتی ترا  

 تیمار هاستکتوهی

 

 

 

 تخص جراحی زناث
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 درماني امام خميني )ره(مركس آموزشي 

 وهوزش تعذ از ترایع ترا 

 تیماراث ک ه سیستکتوهی

 )ترداضتن کیسه غفرا(

 )بخش جراحی زنان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس سز گزفته فعالیت ها:

 فعالیت سثک )نذی زدث( را تالفاغ ه ضروع کنیذ. -

هفته فعالیت  هاد  اهود را    6-4ضما هیتوانیذ پس از  -

 از سر تگیریذ.

 دوش یا حمای تگیریذ.روز  2یا  0تعذ از  -

 روز هی توانیذ راننذگی کنیذ. 4یا  3تعذ از  -

تعذ از جراحی، از ت نذ کردث اجسای سنگین ترا  یهک   -

 هفته اجتناب کنیذ.

 فعالیت جنسی را هر هونع تمای  داریذ ضروع کنیذ.  -

 جهت مزاقبت اس سخم

هح  سهورا  را روزانهه از ن هر وجهود  الیهم  فونهت )تهة،         -

 کنترل ضود.ترضح، نرهس ( 

 هح  سورا  را تا وب و غاتوث هالیم تطوییذ. -

ترا  جذا کردث نوارهها  چسهة هخػهوظ رو  تهرش هها،       -

نثایذ وث ها را کطیذ تایذ اجازه داد تا اودش از پوست جهذا  

 ضود.

 اس سز گزفته تغذیه

اسا را در حجم کم و ته دفعات زیاد هی  نمائیذ جهت ضروع  -

کهم چهرب اسهتفاده ضهود و اهساها        هفته از رشیم 6-4تغسیه ته هذت 

هاه ته رشیم اسایی اهود اضهافه    6-4حاو  چرتی را تتذریج ترا  حذود 

 .کنیذ

 غذاهایی که میتواوید اس آن استفاده کىید:

ضیر کم چرب، تخم هرغ هفته ا  سه  ذد، چرتی ها  گیاهی و انواع  -

هیوه جاتی که تیمار تتوانهذ وث را تحمه  کنهذ. گوضهتها و ههرغ و یها       

هاهی ها سر  ضذه نثاضذ و ته غورت وب پس یا کثاب و یا تریاث ضهذه  

هی تواث هورد اسهتفاده نهرار داد. سهثسیجات از نثیه  ههویب، سهیة       

زهینی، ک م و ایره همه نوع در غورت تحم  اسهتفاده کنیهذ. سهوج    

ها  غاف ضذه و ادویه جات و ضیرینی جات ته حهذ ا تهذال هػهرف    

 ضود.

 

 

 راهىمای مزاقبت السم در مىشل 

جهت پیطگیر  از رو  هم اواتیذث ریه ها تنفس  میهق و سهرفه را تها     (0

حمایت از ناحیه  م  انجای دهیهذ و ا هط را از ریهه اهار      

 کنیذ.

 در غورت داضتن درث نکات زیر را ر ایت کنیذ: (2

 نطست غفرا از هح  درث را فورا ته پسضک اوالع دهیذ. -

 در غورت ایس تودث تعویض نمائیذ.پانسماث هح  درث را  -

از ام ضذث و تسته ضذث و پیب اوردث درث ج وگیر  کنیذ و  -

وث را پایین تر از سطح تذث نرار دهیذ تا غهفرا تراحتهی در وث   

 جریاث یاتذ.

از پر ضذث کیسهه ج هوگیر  کنیهذ و وث را تهه وهور هتنهاوب        -

تخ یه نموده و هیساث وث را تا ثثت تاریخ و سا ت ته وور دنیق 

یاداضت نمائیذ و وث را هنگای هراجعه ته پسضک در ااتیهار و   

 تا زهاث هناسة جهت کطیذث وث هعین گردد.نرار دهیذ 

ضهم و  هذفوع ضما ته هذت چنذ هاه تهه دلیه  ااهتالل در ه    -0

جسب چرتی ض  هی گردد و ته هرور زهاث ته حالت  اد  تر 

 هیگردد.

پس از تهرایع  در غورت فرستادث نمونه جهت پاتولوش   -2

ترا  دریافت جواب هراجعه نموده و وث را تهه پسضهک   

 نطاث دهیذ.

هنگای ترایع ترگه االغه پرونذه و نسخه داروئی تهه   -3

الغهه  ضما داده هیطود زهاث هراجعه ته پسضک ترگه ا

 پرونذه را تا اود همراه داضته تاضیذ.

لطفا داروها را وثق نسخه تهیهه نمهوده و وث را تطهور     -4

 کاه  هػرف کنیذ.
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