
 

 

شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي                                                                                                           گيالن و خدمات بهدا

           رشت-امیرالمىمنیه)ع(مركز آمىزشي ردماني                                    

 در زمان ترخیص  ویترکتومی بعد از عمل جراحیبرگه آموزش به بیمار  

 

 یکاس هحبفظ پالعتیکی ) ؽیلذ( ثِ هذت  ثؼذ اس ػول جْت هحبفظت اس هحل ٍ جلَگیزی اس ضزثِ ثِ چؾن , -1

اعتفبدُ ًوبئیذ . هحبفظ  ) هحبفظ چؾن ( ّفتِ اعتفبدُ کٌیذ . رٍسّب هی تَاًیذ اس ػیٌک ٍ ؽجْب اس ؽیلذ

 پالعتیکی قبثل ؽغتؾَ اعت رٍساًِ اًزا ؽغتِ ٍ عپظ رٍی چؾن خَد ثگذاریذ . 

گی ٍ ًَع پظ اس ػول جزاحی ؽجکیِ , ًحَُ اعتزاحت ٍ قزار دادى عز ثغیبر هْن اعت کِ ثب تَجِ ثِ هحل پبر-2

جزاح ثِ ؽوب تَضیح دادُ هیؾَد ٍالسم اعت ثذقت رػبیت ؽَد سیزا کِ   ػول جزاحی هتفبٍت هی ثبؽذ ٍ تَعط

 در هیشاى هَفقیت ػول تبثیز ثغشائی دارد .

ى ثز حغت تؾخیـ جزاح اعتفبدُ هی ؽَد کِ اغلت پظ اس یک ّفتِ تب َپظ اس ػول , گبّی اس قزفْبی کَرت -3

قطغ هیؾَد . اعتفبدُ اس کَرتي جْت کبّؼ التْبة ٍ عیز ثْجَدی ثیوبری اعت حتوب ثِ  دُ رٍس ثؼذ اس ػول

 تَفیِ ّبی پشؽک در سهیٌِ هقزف دقت کٌیذ .

هغبفزت ثب قجل اس ٍلی حتوب  ثالهبًغ اعت  )ثِ غیز اس ارتفبػبت(پظ اس ػول , هغبفزت ثب اتَهجیل ٍ قطبر  -4

 .هؾَرت ؽَد هؼبلج  ثب پشؽکَّاپیوب 

یِ ّبی چؾن دٍ ًَع هی ثبؽٌذ : ثخیِ ّبی ػوقی , کِ دائوی ثَدُ ٍ ثزداؽتِ ًوی ؽًَذ ٍ ثخیِ ّبی عطحی ثخ-5

)ثزخی اس جزاحی ّب ّن ثذٍى ثخیِ اًجبم ّفتِ ًیبفتبدُ ثبؽذ تَعط جزاح ثزداؽتِ هیؾًَذ  3یب  2, کِ اگز پظ اس 

 هی ؽَد(.

ٍجَد دارد . در فَرت کبّؼ دیذ , داخل چؾن ٍ خًَزیشی ثؼذ اس ػول احتوبل جذا ؽذى هجذد ؽجکیِ  -6

ٍ کؾیذُ ؽذى پزدُ یب تبر ؽذى یک هٌطقِ اس هیذاى دیذ یب جزقِ در چؾن ثالفبفلِ ثِ جزاح خَد هزاجؼِ کٌیذ 

 در فَرت در دعتزط ًجَدى پشؽک هؼبلج ثِ اٍرصاًظ چؾن پشؽکی ثیوبرعتبى هزاجؼِ ًوبئیذ

احی حبفل خَاّذ ؽذ هٌَط ثِ ایٌکِ ؽجکیِ چغجیذُ ثبؽذ ٍ ػیت هبُ ثؼذ اس ػول جز 4-3ثْتزیي دیذ حذٍد -7

اًکغبری ایجبد ؽذُ ًیش افالح ؽذُ ثبؽذ . اهب ػلیزغن ّوِ تالؽْب ٍ هزاقجتْب درفذی اس اػوبل جزاحی ؽجکیِ ثب 

کي ٍ حتی در هَاردی هوهَفقیت ّوزاُ ًجَدُ ٍ ًیبس ثِ تکزار ٍ یب اػوبل جزاحی کبهلتز ٍ اضبفِ تز خَاّذ ثَد 

 ن اػوبل هکزر ثْجَدی دیذ ثیوبر حبفل ًگزددغاعت ػلیز

 هزاجؼِ فزهبئیذ . ٍ پیگیزی حتوبدر تبریخ ّبی تؼییي ؽذُ جْت هؼبیٌِ  -8

خالفِ پزًٍذُ  ثْتز اعت) تؼذاد رٍسّبی ثؼذ اس ػول را ّویؾِ ثخبطز ثغپبریذ ٍ در ّز هزاجؼِ یبداٍری ًوبئیذ .-9

 (را ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽیذ

 اس قطغ یب هقزف خَدعزاًِ دارٍّب خَدداری ًوبئیذ .   -01

در ّز هزاجؼِ دارٍّبی هقزفی ثخقَؿ قطزُ ّب را ثب خَد ثیبٍریذ ٍ ًبم اًْب را ثخبطز ثغپبریذ سیزا هوکي اعت -11

 ثِ ػلت هؾبثْت ظبّزی ثزخی قطزُ ّب ٍ ًذاؽتي دیذ کبفی دارٍّب را جبثجب هقزف ًوبئیذ .

 ی قطزُ ّب کٌذُ ًؾَد ٍ ّز قطزُ را پظ اس هقزف در جلذ خَد قزار دّیذ .دقت کٌیذ ثزچغت رٍ -12

ًحَُ هقزف قطزُ ّب را اس پشؽک خَد عئَال کٌیذ ) هقزف فحیح ٍ ثِ هَقغ دارٍّب پظ اس ػول در هیشاى  -13

 هَفقیت ػول تبثیز ثغشایی دارد (. 

عبػت (السم 6-5وبئیذ . در فَافل خَاة )عؼی کٌیذ قطزُ ّب را در سهبى تؼییي ؽذُ تَعط پشؽک اعتفبدُ ً-14

 ًیغت ثزای چکبًذى قطزُ اس خَاة ثیذار ؽَیذ ٍلی ثْتز اعت ایي هغئلِ را اس پشؽک خَد عئَال کٌیذ . 

    NE-ESh-32کد فرم :



ّفتِ  3درجِ عبًیگزاد ( ًگِ داری ًوَدُ ٍ حذاکثز تب 25-33عؼی ًوبییذ قطزُ ثبس ؽذُ را در حزارت ػبدی )-15

ٍ قطزُ ّب ى اعتفبدُ کٌیذ . ثٌبثزایي اس یخ سدگی یب گزهبی ؽذیذ جلَگیزی ؽَد پظ اس ثبس ًوَدى درپَػ اس ا

   یخچبل در قغوت پبئیي قزار دّیذ

اس توبط ًَک قطزُ ثب چؾن یب عطَح دیگز جلَگیزی کٌیذ . پظ اس ّز ثبر هقزف در پَػ ظزف را هحکن -16

 دٍر اًذاختِ ؽَد ٍ قطزُ جذیذ تْیِ ؽَد چٌبًچِ دعت ؽوب ثِ ًَک قطزُ چکبى ثزخَرد کزد ثبیذ قطزُثجٌذیذ 

 در فَرتیکِ قطزُ تغییز رًگ یب رعَة داد اس اى اعتفبدُ ًکٌیذ . -17

ّیچگبُ اطزاف چؾن را ثب پبرچِ ّبی خؾي یب دعتوبل کبغذی تویش ًکٌیذ سیزا ایٌکبرهوکي اعت ثبػث  -18

 خزاػ قزًیِ ؽَد .

طزاف هضُ ّب ٍ گَؽِ چؾن تزؽحبت سیبدی جوغ ؽَد کِ فجح ّب پظ اس ثیذار ؽذى اس خَاة هوکي اعت ا-19

, عَلفبعتبهیذ ٍ ..( داخل چؾن ٍ چؾوی اًتی ثیَتیک ) کلزاهفیٌکل ثزای تویش کزدى اًْب هی تَاًیذ اس قطزُ ّبی 

رٍی پلک ّب ریختِ ٍ عپظ ثِ اّغتگی ثب پٌجِ یب تٌظیف اعتزیل اًزا تویش کٌیذ . هزاقت ثبؽیذ کِ فؾبر اًگؾت 

 ب ثِ کزُ چؾن ٍارد ًؾَد سیزا ایي اهز هیتَاًذ عجت ثبس ؽذى ثخیِ ّب یب سخن هحل ػول ؽَد .هغتقیو

ٍلی تب یک ّفتِ اس عجذُ کزدى خَدداری کٌیذ ٍ هْز را  ٍضَی ججیزُ اًجبم ؽَد ًوبس خَاًذى اس رٍس ػول ثب  -23

 ًوبئیذ) قجل اس دعتَر پشؽک اس عجذُ کزدى خَدداری ثب دعت ثِ پیؾبًی ًشدیک کٌیذ 

سهبى حوبم کزدى را حتوب اس پشؽک خَد عئَال کٌیذ .اهب هیتَاًیذ اس ّوبى رٍس اٍل پظ اس ػول توبم ثذى ثجش -21

عز ٍ فَرت را ثؾَییذ . هَقغ ؽغتؾَی عز ٍ فَرت ثبیذ چؾن ّب را ثغتِ ًگِ داؽتِ ٍ ثِ ّیچ ٍجِ ثِ پلک ّب 

 دُ کٌیذ . فؾبر ًیبٍریذ . ثْتز اعت اس ؽبهپَ ٍ فبثَى ثچِ اعتفب

هطبلؼِ , توبؽبی تلَیشیَى ٍ فؼبلیتْبی ػبدی سًذگی کِ تَام ثب فؼبلیت ؽذیذ جغوبًی ًجبؽذ ٍ ًحَُ فحیح  -22

 قزار گزفتي عز , رػبیت ؽَد ثالهبًغ اعت .

ایي ثیوبری ٍ ػول جزاحی اى اس ًظز تغذیِ , رصین خبفی ًذارد ٍ چٌبًچِ قجل اس ػول رصین هؼیٌی داؽتیذ ) -23

 سخن هؼذُ ٍ ...( ثؼذ اس ػول ّن ثِ ّوبى رصین اداهِ دّیذ .  –فؾبرخَى  – دیبثت

اس ثکبر ثزدى هَاد ارایؾی ) عزهِ , ریول , هضُ هقٌَػی , لٌشّبی رًگی , هَاد رٍغٌی در اطزاف چؾن ٍ ....( -24

 جذا خَداری ًوبئیذ ٍ سهبى ؽزٍع اًزا اس پشؽک هؼبلج عئَال کٌیذ . 

جذا ّفتِ(  2)حذاقل تب  ى کِ ثِ چؾن ضزثِ هیشًٌذآؽٌب , ثَکظ ٍ ًظبئز اًجبم ٍرسؽْبی عٌگیي هبًٌذ اس  -25

 ٍ در هَرد اًجبم ٍرسؽْبی عجک ثب پشؽک هؼبلج هؾَرت ًوبییذ.خَداری ًوبئیذ 

 
 

ر دهنده جهت مراجعو بعدی ن : عالیم هشدا  دید یا جرهقکاهش دید , کشيده شدن رپده یا اتر شدن یک منطقو از ميدا

 
 

 

 

 

 

 
 

 ٍاحذ آهَسػ ثِ ثیوبر


