
 خزاحی لثل اس ػول

 ثل اس ّوزاُ درخِ یىتاى تایذ ل : ؽوا ٍ رظایت ػول

 را ػول ٍ رظایت آگاّاًِ رظایتاًدام ػول خزاحی تزگِ 

 وزدُ ٍ اًگؾت تشًیذ. اهعا

  تویش وزدى ًاحیِ ػول:تِ هٌظَر پاییي آهذى خؽز

ػفًَت تؼذ اس خزاحی هَّای ًاحیِ ػول ٍ اؼزاف آى تایذ سدُ 

 د.گزدپَعت تزیذُ ً ؽَدهی ؽَد.عؼی 

 ٍ اعتفزاؽ تؼذ اس ػول ٍ  ًاؽتا تَدى:تِ دلیل اهىاى تَْع

تزگؾت هحتَیات هؼذُ تِ ریِ ّا ،لؽفا ؼثك دعتَر پشؽه 

 اى ًاؽتا ٍ آهادگیْای السم را رػایت ًواییذ.تیا پزعتار

  در سهاى رفتي تِ اتاق ػول اس ّوزاُ داؽتي ٍعایلی ًظیز

یا ّز ًَع ػعَ هصٌَػی دیگز،  سیَرآالت ، دًذاى هصٌَػی

 الن ًاخي ًذاؽتِ تاؽیذ.لثاط سیز خَدداری وزدُ ٍ آرایؼ ٍ

   لثل اس رفتي تِ اتاق ػول اس خالی تَدى هثاًِ خَد

 اؼویٌاى حاصل وٌیذ ٍ حتوا دعتؾَیی تزٍیذ.

 رتاى اؼالع وِ ػادت هاّیاًِ ّغتیذ ،تِ پزعتادر صَرتی

 دّیذ.

 ٍ ، ارفاریي ٍ عایز دارٍّای در صَرت هصزف آعپیزیي

 پزعتار خَد اؼالع دّیذ. پشؽه ٍتِ هصزفی خَد 

 ِعاتمِ پشؽىی ؽوا هوىي اعت هَارد سیز  تا تَخِ ت

 تزای ؽوا درخَاعت گزدد:

 اًوا ٍ... –آسهایؾات -هؾاٍرُ للة -هؾاٍرُ تیَْؽی

 

 خزاحی هزالثت تؼذ اس ػول

 پزعتار تِ  ّوزاّی ات در اتاق ػول پظ اس تِ َّػ آهذى

 تخؼ هٌتمل خَاّیذ ؽذ.

  پظ اس ػول هوىي اعت ایي ٍعایل تِ تذى ؽوا هتصل

 تاؽذ: 

وِ تِ عزم  ٍصل  آًضیَوت )عَسى پالعتیىی داخل ري(-

 ّن ٍ آًتی تیَتیهخَى  اس ایي ؼزیك هوىي اعت ٍ اعت

 دریافت وٌیذ.

تا تَخِ تِ ًَع پشؽه خزاحی در حیي ػول هوىي اعت -

خزاحی هحل ػول در درٍى  لَلِ ّای پالعتیىیػول خزاحی 

هختصز داخل تذى  ٍتزؽح تا تذیي ٍعیلِ خًَزیشی تگذارد

وِ هوىي اعت تا چٌذ عاػت تؼذ اس خزاحی ّن اداهِ داؽتِ 

. تالی هاًذى خَى در درٍى ؽَدتاؽذ تِ تیزٍى اس تذى ّذایت 

وٌذ ٍ ایي  تیؾتز هیتافت ّا خؽز ػفًَت تؼذ اس خزاحی را 

خًَزیشی ّا تایذ در صَرت ٍخَد اس تذى تِ ٍعیلِ ایي لَلِ ّا 

ویغِ ّای ظزف یا خارج ؽًَذ. لَلِ ّا در تیزٍى اس تذى تِ 

 ؽًَذ تا خَى در آًْا خوغ هتصل هی یا ؽیؾٍِ  پالعتیىی

گذاؽتِ ؽذُ اعت درى  ػولؽَد. تِ ایي لَلِ ّا وِ در هحل 

Drain اس سخن خارج  تا ًظز پشؽهگَیٌذ. ایي لَلِ ّا  هی

در ال تایذ پاییي تز اس عؽح تذى لزار گیزًذ.َهؼوٍ  ؾًَذهی

 هَرد هزالثت اس آًْا هی تَاًیذ اس پزعتار خَد عَال ًواییذ.

 

 درد گلَ ٍ تَْع ٍ درد در پظ اس ػول ٍخَد عَسػ ٍ

ػول اهزی ؼثیؼی هی تاؽذ. در صَرت تَْع عز را تِ  ًاحیِ

ه ؼزف تچزخاًیذ تا تزؽحات هؼذُ تِ حلك را ُ ًیاتذ.در ی

آراهؼ خَد را حفظ وزدُ ٍ درخَاعت هغىي  صَرت درد

 ًواییذ.

  پظ اس ػول تا دعتَر پشؽه هی تَاًیذ اس تخت خارج

 ؽَیذ.
خَاّذ تایغتذ ٍ  ٍلتی تیوار تزای اٍلیي تار تؼذ اس خزاحی هی 

تیوار هذتی در حالت راُ تزٍد تایذ حتوا ووه داؽتِ تاؽذ. 

دراسوؼ تَدُ ٍ ٍلتی یىثارُ تِ حالت ایغتادُ درهیایذ هوىي 

اعت تز اثز واّؼ ًاگْاًی فؾار خَى وٌتزل خَد را اس دعت 

در ٌّگام خزٍج اس تخت اتتذا وٌار تخت  .دادُ ٍ سهیي تخَرد

تَْع  وٌیذ، اگز دچار عزگیدِ ًٍؾغتِ ٍ پاّا را آٍیشاى 

مِ در وٌار تخت ایغتادُ ٍ عپظ ًیغتیذ، تِ هذت چٌذ دلی

 راُ تزٍیذ.

ٍ ِتٌفظ لة غٌچِ ای خؽز ػفًَت ریَی را تِ  عزف

حذالل واّؼ هی دّذ. دّاى خَد را تغتِ ٍ اس ؼزیك تیٌی 

یه ًفظ ػویك وؾیذُ ٍ عپظ تاسدم را تا دّاى اًدام 

ایي وار ّن تاػث عزفِ،خزٍج هَاد تیَْؽی اس ریِ ّا دّیذ.)

  ٍ خزٍج خلػ هی ؽَد.

هوىي اعت ؼثك دعتَر پشؽه اعتفادُ اس دعتگاُ 

 اعپیزٍهتزی اًگیشؽی تؼذ اس خزاحی ؽىن تَصیِ ؽَد.  

در صَرت ػذم تَاًایی در اًدام ایي وار اس پشؽه یا پزعتار 

 ووه تخَاّیذ.
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 دعت حوایتدرٌّگام عزفِ حتوا ًاحیِ خزاحی تَعػ 

 ؽَد.

تؼذ اس خزاحی ؽىن در صَرت صالحذیذ پشؽه اس ؽىن تٌذ 

اعتفادُ خَاّیذ ًوَد . ًحَُ تغتي ؽىن تٌذ ٍ سهاى اعتفادُ  

آًزا هی تَاًیذ اس پشؽه ٍپزعتار خَد تپزعیذ.هؼوَال ٌّگام 

 راُ رفتي تغتِ ٍ ٌّگام خَاتیذى تاس هی ؽَد. 

 ٍ ًَِع رصین غذایی تا دعتَر پشؽه سهاى ؽزٍع تغذی

 ؽزٍع هایؼات اتتذاتؼذ اس دعتَر پشؽه هثٌی تز  .ثاؽذهی

چٌذ لاؽك آب تِ ٍی داد ٍ اگز تحول وزد ٍ دچار ًاراحتی 

  تَاى تتذریح تِ اٍ هایؼات تیؾتزی داد. ًؾذ هی

تزؽح احغاط گزها ، دچار در صَرتی وِ در هحل ػول

 ؽذیذ ،حتوا اؼالع دّیذ. خًَزیشیتیؼ اس حذ ٍ ٍخَد 

 اس خزاحیخؽز ػفًَت تؼذ 

در هحل ػول ٍخَد دارد.  ػفًَتدر ّز ػول خزاحی احتوال 

در چٌذ رٍس اٍل تؼذ اس ػول خزاحی، تِ تیوار  هوىي اعت

ؽَد تا احتوال ػفًَت تؼذ اس ػول تشریمی دادُ  تیَتیهآًتی 

خزاحی واّؼ پیذا وٌذ. هوىي اعت پشؽه هؼالح دارٍّای 

آًتی تیَتیه خَراوی تزای تیوار تدَیش وٌذ تا ٍی تؼذ اس 

هزخص ؽذى اس تیوارعتاى تا هذتی اس آًْا در هٌشل اعتفادُ 

 .وٌذ

دچار تة در صَرتی وِ تؼذ اس تزخیص  :ػفًَت ػالئن ّؾذار

تزؽح در ًاحیِ ػول ؽذیذ تِ  تَرم ٍ لزهشی ٍ ،درد ،ٍ لزس

 تیوارعتاى هزاخؼِ ًواییذ.

 

.پاًغواى در صَرت ًیاس تؼَیط هی ؽَد 

 ِدر حالی وِ در تخت خَاتیذُ ایذ ،ٍرسؽْایی وِ ًیاس ت

سیاد ًذارد را اًدام دّیذ. هثل تاال آٍردى دعتْا ٍ فؼالیت 

تذى )اًثغاغ ٍ اًمثاض(، پاّا، ؽل ٍ عفت وزدى ػعالت 

 چزخؼ هح دعت ٍ پا ٍ ... 

چَى ایي حزوات هاًغ تؾىیل لختِ در اًذاهْای اًتْایی ٍ 

 هؾىالت تؼذی هی گزدد. 

 در صَرتی وِ پظ اس تزخیص تایذ اس ٍعایل ووىی

 اعتفادُ وٌیذ،حتوا ؼزیمِ وار آًزا یاد تگیزیذ.
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