
 

  

 

 يوروستومي 

بيووزٍى گي ووف و رووزٍ ،ر  ووف و   "خووًَزي   

عفًَت و تغييز ،ًگ و ار ايش تَ،م ٍ تٌ ف اگ 

عَا،ع يي ز  است كوِ عوهٍُ بوز عوَا،ع     

جزاحووف ّوور  هزبووَش  بووِ سوو ن ٍ سي وو ن 

اي،ا،   هو ي است پيش بيريد كِ بيور، بريد 

 طزررً بِ پ سك خَي هزاجعِ كٌٌد.

 يَ،ٍس َهف: اًداگُ ٍ س ل آى  

يَ،ٍس َهف ّز رزي ي، سري  و سو ل ٍ اًوداگُ   

بر يَ،ٍس َهف ارزاي يي ز تفورٍ  يا،ي. اًوداگُ   

آى ي، طووَچ دٌوود ّف ووِ پووح اگ جزاحووف   

كَدك خَاّد سدو بٌربز ايوي بْ وز اسوت ي،    

ايي هد  بِ طَ، هزتو  آى ،ا اًوداگُ  يوز     

ًورييد. اًداگُ يقيق يَ،ٍس َهف پح اگ تَقف 

 َ سو ف اطوزا    تغييزا  آى ٍ ،رع هشو ه  پ

يَ،ٍس َهف هشخض خَاّد سد. تعييي اًداگُ 

يَ،ٍس َهف ي، ّز هزحلِ هْو زيي كر، قبول  

 .اگ د برًدى كي ِ يَ،ٍس َهف است

 

 

 ً ر  عوَهف هزاقبت اگ يَ،ٍس َهف 

بررت يزٍس َهف هرًٌد ياخل يّرى قزه  ٍ 

 برسد. هزطَب هف

اس َهر ي،يًرك ًي ت ٍ بِ ،اح ف كف كٌدو 

بِ خظَص ا ز ضزبِ ييدُ ير سرييدُ سَي. 

ايي خًَزي   ّر  كن ٍ هَقت طبيعف است 

ٍلف ي، طَ،  اياهِ آى ير ٍجَي خَى ي، 

 اي،ا، ح ورً بر پ سك خَي تورس ب يزيد.

گهرًف كِ يك سَم تر يك يٍم حجن كي ِ 

  يَ،ٍس َهف پز سد آًزا خرلف كٌيد

جْت پرك كزيى پَست اگ آب ًيوِ  زم 

اس فرُ ًورييد . بْ ز است قبل اگ د برًدى 

كي ِ پَست ،ا بر اس فريُ اگ پر،دِ ًزمو 

خشك ٍ تويي  ًورييد. بعد اگ د برًدى 

د   كي ِ و بر يست بِ هد  سف تر سظت 

ژ يّيد هرسر ٍ  زهر  ًرسف اگ  ثرًِ آى ،ا هرسر

 آى د   ،ا رعرچ خَاّد كزي.

 

در صورت مشاهده هر كدام از 

موووارد ز وور زوو  وس وو   ووود 

 مراجع  نما يد.
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 يوروستومي

 

 

 

 

 

 ارولوژي

 

 

 

 

 

 

 

 عال م عفونت  ادراري 

 تحر   ووستي  

وجووود كر اووتاي هوواي ادرار 

 دا ل و اطراف  ورستومي  

نشووت مروورر ادرار از طوورف  

 چاب وا    

تغيير رنگ ، اگسموا و اتتاوا    

 ووست اطراف استوما  

 ووووووونر سي  وووووود د از  

  وروستومي  

افوووسا د تووودر  ي طووووي  

  وروستومي
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