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ضواهیتَاًیذاستحوام کٌیذ،تٌطیٌیذٍتلَیشیَى 

ضواهیتَاًیذّزفؼالیتی کِ تاػث دردًٍاراحتی .تثیٌیذ

.  ًاحیِ ػول تاى ًطَداًجام دّیذ

اجاسُ دّیذتذًتاى تِ ضواتگَیذکِ چِ کاری 

. هیتَاًیذاًجام دّیذٍچِ کاریزاًثایذاًجاهذّیذ

 کوپزس یخ

سزهایاکوپزس یخت ٍرم،کثَدی ٍدردراکاّص 

درصَرت ٍجَدکثَدی خزدُ یخ رادرکیسِ ّای .هیذّذ

هذت قزاردادى . سیپذارقزاردادُ رٍی سیٌِ خَدقزاردّیذ

کیسِ یخ تایذآًقذرتاضذکِ سزهای آى هَجة ًاراحتی 

. ضوا ًگزدد

 استؼوال دخاًیات

هصزف سیگارتاػث کاّص جزیاى خَى درػزٍق 

رٍساٍل  15 پَستتاى هیطَدلذاتَصیِ هیطَدکْذر

. تؼذاسػول جزاحی تِ ّیچَجِ سیگارًکطیذ

 هصزف ا لکل

الکل ػزٍق خًَی را هتسغ هیساسد ٍهوکي استة 

تاهصزف الکل احتوال خًَزیشی تؼذاسػوال فشایص 

یاتذ،لذاتا قغغ هصزف دارٍّای هسکي ٍضذدردکِ 

خَداسػَاهل تطذیذخًَزیشی ّستٌذاسهصزف الکل 

. پزّیشًواییذ

 تَرم ٍدرد

اًتظارقذری ًاراحتی تؼذاسػول راتایذداضتِ تاضیذتَیژُ 

تاهصزف هٌظن . اگزپزٍتشسیزػضلِ ضواقزاردادّطذّثاضذ

دارٍّای ضذدردٍهسکي دردًٍاراحتی ضواتِ حذاقل 

. هیزسذ
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 سَتیي عثی

سَتیي عثی ضوا تِ هثاتِ پاًسواى ػول 

هیکٌذتغَریکِ پستاًْاٍپزٍتشّارادرتْتزیي ٍضؼیت 

ّفتِ تصَرت توام  4 سؼی ًواییذ تزای. ًگاُ هیذارد

. سَتیي عثی خَدراتثٌذیذ(  ساػتِ 24 )ٍقت

تاسهاًیکِ پشضکتاى اجاسُ ًذادُ است،سَتیي 

خَدراتوام هذت ضثاًِ رٍستثٌذیذٍ فقظ جْت 

. استحوام تاسکٌیذ

 استحوام

رٍستؼذاسػول جزاحی تاپاًسواى کِ 1 ضواهیتَاًیذ

 ضذآب است،استحوام ًواییذٍتاپٌج رٍس

تایستی تاپاًسواى ضذآب استحوام ًوَدُ ٍتؼذاسحوام 

درسهاى .پاًسواى راتاحَلِ ٍیاضسَارخطک ًواییذ

. استحوام درآٍردى سَتیي هٌؼی ًذارد

 سهاى کطیذى تخیِ ّا

اگزتخیِ ّا جذتی تزای ضوا سدُ ضذُ است خَدضاى 

 .جذب هیطَد ًیاسی تِ تزداضتي ًذارًذ

درصَرت استفادُ استخیِ ّای غیزقاتل جذب سهاى 

هزاجؼِ تزای کطیذى تخیِ ّا تَسظ پشضک هؼالج تِ 

. ضوا اعالع رساًی هیطَد

 فؼالیت تذًی

تؼذاسػول جزاحی،حذاقل تزای هذت دٍّفتِ 

استلٌذکزدى اضیا،تلٌذکزدى دست ٍیاتحت 

فطارقزارگزفتي ػضالت قفسِ سیٌِ خَدداری 

ّوچٌیي تزای هذت دٍّفتِ اسٍاردآهذى .ًواییذ

 .ّزگًَِ فطارهستقین تِ قفسِ سیٌِ پزّیشکٌیذ
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پرٍتسپستاى يكي ازجراحيْاي زيبايي اًذام است كِ 

دربيي زًاى ازاّويت بسيارباالي 

بااستفادُ ازايوپلٌت ٍپرٍتسپستاًْا .برخَرداراست

. حجين شذُ ٍفرم زيبايي بِ آًْادادُ هيشَد

هراقبتْاي بعذازپرٍتسپستاى بِ هٌظَربرخَرداري 

 .  ازبْتريي ًتيجِ پس ازجراحي حائساّويت است

  ِپس ازجراحي پرٍتسپستاى تَصي

هيشَددررٍزاٍل بيوارّوراّي 

.  رادركٌارخَدداشتِ باشذ

  پس ازجراحي پرٍتسپستاى براي تسكيي

دردٍجلَگيري ازبرٍزعفًَت بايذازدارٍّاي 

. تجَيسشذُ تَسط جراح بطَرهرتب استفادُ كٌذ

: چگًَِ قرارگرفتي دربستر

ّفتِ اٍل بعذازجراحي سعي ًواييذكِ  3 درخالل

.  بجاي بِ پْلَخَابيذى بِ پشت بخَابيذ

ّذف آى است كِ پرٍتسّاي شوادرخالل رًٍذالتيام 

چٌاًچِ . اٍليِ دربْتريي هحل خَدقرارگيرًذ

ًويتَاًيذرٍي پشت بخَابيذ،درايٌصَرت درٍضعيت 

. راحت ديگري بغيرازبِ شكن خَابيذى،قراربگيريذ

1 

 

 
 



 

 

V 
 

 راًٌذگی

چٌاًچِ پزٍتشسیزػضلِ قزاردادُ ضذُ است،هطزٍط تزآًکِ 

فزهاى ضوا ّیذرٍلیک تاضذ یکْفتِ تؼذاسػول هیتَاًیذ 

راًٌذگی ًواییذ ٍلی تیادداضتِ تاضیذکِ فزهاى اتَهثیل 

رادرًیوِ پاییي آى تگیزیذ تذیي تزتیة تِ ػضالت رٍی 

. پزٍتشفطارکوتزی ٍارد هیآیذ

 

 ٍرسش

ضواهیتَاًیذظزف چٌذرٍستؼذاسػول جزاحی پیادُ رٍی 

ّفتِ تؼذاسػول جزاحی 8 تا 6 سثک داضتِ تاضیذٍلی تا

. اساًجام ٍرسضْای آئزٍتیک پزّیشًواییذ

 

 فؼالیتجٌسی

ضوادرصَرتیکِ درلوس دردی ًذاضتِ تاضیذٍتِ ػثارت 

دیگزتذًتاى اجاسُ دّذ هیتَاًیذ فؼالیت جٌسی داضتِ 

 . تاضیذ

 

 آفتاب گزفتي

تاسُ درهقاتل ( هحل جزاحی ) چٌاًچِ اسکار

ًَرخَرضیذقزارتگیزدتوایل تِ تیزُ ضذى داردٍسهاى 

تذلیل . تیطتزی عَل هیکطذ تا ایي تیزگی تزعزف ضَد

آى کِ تذًثال ػول جزاحی،قذری تیحس ی درسیٌِ 

ّاایجادهیطَدلذاهوکي است دچارآفتاب سَختگی 

 .جِ آى ًگرديذضَیذٍهتَ
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 اصَل كلي هراقبت اززخن

سال تغَل  1 رًٍذتزهین سخن حذٍد

 . هیاًجاهذ،دراتتذاپس اسػول سخن ظاّزخَتی دارد

هاُ سخن قزهشتیزُ ضذُ  2 الی 1 پس اسگذضت حذٍد

ٍتِ سوت ارغَاًی ضذى تغییزرًگ هیذّذ،سخن اسسغح 

 3-5 پَست تزجستِ ضذُ ٍتذتزیي ضکل سخن حذٍد

پس اسایي هذت سهاى سخن  . هاُ پس اسػول خَاّذ تَد

تذریجاتِ سوت کوزًگ ضذى رفتِ ٍسغح سخن هسغح 

هیطَدتغَریکِ حذٍدیکسال پس اسػول،فقظ خظ 

تٌاتزایي تزای رٍی تي تیجِ . تاریکی تِ جا هیواًذ

. تایستی یکسال صثزکزد

 تاسگطت تِ هحیظ کار

دٍّفتِ تؼذاسػول  1-2 تیواراى تؼذاس "هؼوَال

هیتَاًٌذتِ سزکارخَدتاسگزدًذیاایٌکِ فؼالیت اجتواػی 

داضتِ تاضٌذتاایي ٍجَد تذلیل تفاٍتْایی کِ دررًٍذ 

التیام سخن در افزاد هختلف ٍجَدداردهوکي است 

جتواعي تایکواُ کاهل ًیاس تِ پزّیشاسفؼالیتْای ا "گاّا

. باشذ
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: تهیو و تنظیم

 بیمارستان مهراد ارتقای سالمت وگروه آمىزش بو بیمار

 1401دي ماه :تاریخ بازنگری

 

 

 

هراقبت ّاي بعذ از تعبيِ 

 پرٍتس پستاى


