
 

 

شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي                              رشت-امیرالمىمنیه)ع(مركز آمىزشي ردماني                                                                                                         گيالن و خدمات بهدا

                                    
        

 «بیماران در منسل بعد از عمل جراحی گوش قبتراهنمای مرا»   

 
 از دست زدى غیرضرٍری تِ پاًسواى ًاحیِ گَشخَدداری -1

 طثق دستَر پسضکتعَیض پاًسواى -2

 تٌا تِ صالحدید پسضک هعالح از عول خراحی تا چٌد رٍز پس  کردىٍ ضٌا حوام خَدداری از -3

 پَضاًدى گَش در ٌّگام خرٍج از هٌسل-4

 خَدداری از تواس تا کساًی کِ سرهاخَردگی دارًد-5

سرفِ خَدداری از فیي کردى ٍ عطسِ زدى در ّفتِ اٍل هَارد زیر قاتل اختٌاب حتی االهکاى آّستِ تر -6

 کٌید.در ٌّگام عطسِ کردى دّاًص را تاز ًگِ دارد.

 خَدداری از حرکات ًاگْاًی ٍ حتی رفتي تِ ارتفاعات زیاد ٍ سفرُ ّای َّایی تِ هدت حداقل یکواُ-7

 زٍر زدى در ٌّگام اخاتت هساج ٍ خَدداری از ترداضتي اخسام سٌگیي ٍزى خَدداری از خن کردى کور یا-8

گَش تا چٌد ّفتِ تعد از عول ترای ترقراری ارتثاط تْتر تا تیوار تاید از اقداهاتی  حدینتعلت ٍخَد پاًسواى -9

تر  هٌاسة هثل کن کردى سرٍصدای هحیط رٍترٍی تیوار قرارگرفتي در ٌّگام صحثت کردى تلٌدتر ٍ ضوردُ

 صحثت کردى استفادُ ضَد.

 ستفادُ هرتة از اًتی تیَتیکْای طثق تدَیس پسضک تا هدت تعییي ضدُا-11

هثل افسایص درخِ حرارت تدى ٍ ٍخَد ترضحات چرکی تدتَ تِ پسضک یا پرستار  ًتّرگًَِ تظاّرات عفَ-11

 اطالع دادُ

هاًٌد پاییي افتادگی دّاى در سوت عول ٍخَد درد فسایٌدُ ٍ فطار در گَش ٍ عالین فلح عصة صَرتی -12

ضدُ،اختالل چطایی،آتریسش دّاى در ٌّگام ًَضیدى هایعات ٍ خطکی تیص از حد دّاى ، ازتیي رفتي حس 

 چطایی ٍ ضعف  صَرت را تِ پسضک اطالع دّد.

از  ، ًَضیدى هایعات تا ًی در صَرت آتریسشدریافت هایعات : افسایص در صَرت ترٍز صدهِ عصة صَرتی -13

تستي چطن تا دست خَد ّر چٌد ٍقت یکثار ٍ استفادُ از قطرُ اضک هصٌَعی خْت  دّاى  ٍ  هحافظت چطن ّا )

هرطَب ًگِ داضتي سطح چطن ٍ استفادُ از عیٌکْای هحافظتی ٍ یا پاًسواى چطوی خْت خلَگیری  از ٍرٍد 

  داخل چطن تا دستَر پسضکِ اضیاء ت

 

 یدرجه حرارت بدن و وجود ترشحات چرک شیافسا بعدی:عالیم هشدار دهنده جهت مراجعه 
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