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استفزاؽ هی ضًَذ، لذا دادى آب هیَُ ّای امثز بیواراى بؼذ اس ایي ًَع جزاحی طی یل تا دٍ رٍس اٍل دچار حالت تَْع ٍ -1

 . ضیزیي ٍ غذای من در ایي هذت تا باسگطت اضتْای بیوار تَغیِ هی گزدد

ساػت ّز دٍ چطوص بستِ باضذ، در ایٌػَرت چطن  48الی  24گاّی السم است پس اس ػول جزاحی بیوار بِ هذت -2

هَاقغ ّز دٍ چطن بایذ بستِ باضذ . ایي ػول بِ هَفقیت ػول سالن فقط در هَاقغ بسیار ضزٍری بایذ باسگزدد ٍ در سایز 

 .جزاحی مول خَاّذ ًوَد

اگز طی ػول جزاحی داخل چطن، گاس تشریق ضذُ است، بیوار بایذ در چٌذ رٍس اٍل سزخَد را در ٍضؼیت خاغی قزار -3

هؼالج بزای بیوار تَضیح دادُ هی  دّذ . رػایت ایي ٍضؼیت مِ با تَجِ بِ هحل پارگی ٍ ًَع ػول اًجام ضذُ ، تَسط پشضل

ضَد، در رٍسّای اٍل پس اس ػول جزاحی بسیار هْن است، سیزا با گذضت سهاى گاس داخل چطوی جذب ضذُ ٍ اثز بخطی آى 

 . اس بیي خَاّذ رفت

ذ ٍ اگز طی ػول جزاحی داخل چطن رٍغي تشریق ضذُ باضذ، بیوار بایذ در چٌذ رٍس اٍل پس اس ػول بز رٍی ضنن بخَاب-4

در غَرتینِ ٍضؼیت خَابیذى رٍی ضنن را ًوی تَاًذ تحول مٌذ بایذ در حالت ًطستِ ٍ ایستادُ غَرت خَد را رٍ بِ پاییي 

 .قزار دّذ

 . استزاحت بیوار پس اس ػول ًسبی است-5

مِ اگز پس بخیِ ّای چطن دٍ ًَع هی باضٌذ: بخیِ ّای ػوقی، مِ دائوی بَدُ ٍ بزداضتِ ًوی ضًَذ ٍ بخیِ ّای سطحی، -6

 )بزخی اس جزاحی ّا ّن بذٍى بخیِ اًجام هی ضَد(. ّفتِ ًیفتادُ باضٌذ تَسط پشضل هؼالج بزداضتِ هی ضًَذ 3تا  2اس 

 

 .پس اس تزخیع در تاریخ ّای تؼییي ضذُ جْت هؼایٌِ هزاجؼِ مٌیذ-7

 (تا یل ّفتِ پس اس جزاحی سجذُ مزدىخَدداری اس اس رٍس ػول بالهاًغ است )  با ٍضَی جبیزُ ًواس خَاًذى-8

سهاى حوام مزدى را حتواً اس پشضل خَد سَال مٌیذ. هؼوَالً اگز ػول جزاحی با ػارضِ ای تَام ًباضذ بؼذ اس رٍس پٌجن -9

 .هی تَاى حوام مزد

 هطالؼِ، تواضای تلَیشیَى ٍ فؼالیتْای ػادی سًذگی هاًؼی ًذارد بِ ضزطی مِ ًحَُ غحیح قزارگزفتي سز ، رػایت-11

 .ضَد



در رٍسّای بؼذ اس ػول، خطز ایجاد التْاب ٍ ػفًَت سٍدرس یا دیزرس ٍجَد دارد . در ضوي بِ ػلت ًَع خاظ ػول -11

اًتطار آى بِ داخل چطن ٍجَد دارد جزاحی اسنلزال باملیٌگ، بِ ًذرت احتوال ػفًَت هحل جزاحی ٍ بٌابز ایي بِ هحض  .

پشضل خَد هزاجؼِ مٌیذ. در  ، ماّص دیذ ٍ تزضح چزمی اس چطن فَراً بِ ایجاد درددائوی چطن، قزهشی ، حساسیت بِ ًَر

.غَرتی مِ بِ جزاح خَد دستزسی ًذاضتیذ بِ درهاًگاُ اٍرصاًس چطن هزاجؼِ مٌیذ  

 .د رٍسّای بؼذ اس ػول را ّویطِ بخاطز بسپاریذ ٍ در ّز هزاجؼِ یادآٍری مٌیذتؼذا-12

با هسافزت با َّاپیوا ٍلی حتوا قبل اس  بالهاًغ است  )بِ غیز اس ارتفاػات(پس اس ػول , هسافزت با اتَهبیل ٍ قطار  -13

 پشضل هؼالج  هطَرت ضَد.

ّفتِ استفادُ یل  بؼذ اس ػول جْت هحافظت اس هحل ػول ٍ ضزبِ بِ چطن، اس هحافظ پالستینی )ضیلذ( بِ هذت-14

یٌل ٍ ضبْا اس ضیلذ استفادُ ًوائیذ. هحافظ پالستینی قابل ضستطَ است. رٍساًِ آى را با آب ٍ مٌیذ. رٍسّا هی تَاًیذ اس ػ

 غابَى بطَئیذ ٍ سپس رٍی چطن خَد قزار دّیذ

هاُ پس اس ػول السم است ٍ اداهِ دارٍّا حتواً بایذ تحت ًظز پشضل هؼالج  2تا 1هػزف قطزُ ّای چطوی حذامثز -15

 .دارٍّا جذاً خَدداری مٌیذباضذ. اس هػزف خَدسزاًِ 

در ّز هزاجؼِ دارٍّای هػزفی را با خَد بیاٍریذ ٍ ًام آًْا را ًیش یاد بگیزیذ چَى اٍالً هوني است دارٍخاًِ هطابِ دارٍ -16

ٍ یا دارٍی دیگزی دادُ باضذ مِ حتواً بایذ مٌتزل ضَد ٍ یا بِ ػلت تطابِ ظاّزی بزخی قطزُ ّا ٍ دیذ من بیواراى، دارٍّا 

 .جابجا هػزف ضًَذ

ّیچ گاُ اطزاف چطن را با پارچِ ّای خطي یا دستوال ماغذی تویش ًنٌیذ. سیزا ایي مار هوني است باػث خزاش قزًیِ -17

 .ضَد. بزای پاك مزدى چطن هی تَاى اس پٌبِ تویش استفادُ مزد

بیٌایی من است مِ پس اس چٌذ رٍس داخل چطن، یا رٍغي در چٌذ رٍس اٍل پس اس ػول بؼلت خزاش قزًیِ یا ٍجَد گاس  -18

  هطنل بزطزف خَاّذ ضذ.

ر دهنده جهت مراجعو بعدی يچرك  رتشح و دید كاهش ، نىر هب تی حساس  ، یقرمز چشم، يردددائم  :عالیم هشدا  
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