لىسي اه عضىی اس بدن هستىد هکرد .....ضرار ظرفتً اند .زبرگشدن شیب اس حد
آن رب نیاس کىدک هب ردمان اتکید میکىد .لىسي سىم یکی اس قسمت اهی سیستم
مح
لنفاوی بدن است هک جزو سیستم دافعی محسىب می شىد و ل ضرارگیزی آن رد
انحیً پشت ینیب است؛ جایی هک آن را هب عنىان حلق ینیب انمگذا ری می کنیم و
رد معاینً معمىلی اقبل رویت نیست .اظر کىدک رد ارث زبرگی لىسي ،ربای مدت
طىالنی اس راي داهن نفض بکشد ،تغییزاتی رد شکل ظارهی صىرت او ایجاد میشىد
هک دیگر اقبل ردمان و جبزان نیست .رد بسیاری اس کىدکان مبتال هب زبرگی لىسي
تج
همچ
سىم ،مع ماعی رد پشت رپدي گىش ایجاد میشىد .ایه کىدکان نیه ممکه
همچ
است ممتعد بیماری اهی مکرر گىشمیانی ش.ىد نیه ایه کىدکان دچار اختالل
جفتشدن دندا ناه نیش هستىد  .دیگر ،بیماری اهی ینیب و سینىصاهی
اطراف آن است.ینیب ایه کىدکان مدا م رتشح چ
اترکی دارد .هب طىری هک

یکهىد.کف باال .رد ایه
خیلی اواقت والدیه مجبىرند مدا م هب آنها آنتیبیىت بد
کىدکان کف هب صىرت طبیعی رشد نمیکىد .هب طىری هک کف باال هب
صىرت علیقشدن کام ربوس می ک .ىد

دیگر اختالالت رشد کف و صىرت ایه کىدکان است  ،بخصىص
کف باالی ایه کىدکان هب صىرتی است هک رشد طىلی آن صىرت کىدکان را
رداس و کشیدي می کىد .طاريمش کالت شاعی رد اصراد داری
عبارتست اس  ،:شیب فعالی ،تنفسیرد سمان خىابیدن،شبارداری.
رد لىسي اه

مراقبت اهی رپستاری قبل اس عمل :
-1هب بیمار /همراي آمىسش دهید هک مصزف مایعات پض اس جراحی اهمیت
دارد حتی اظر سخم رد گلى و ردد گلى وجىد داشتً باشد .
-2رد مىرد ردد پض اس عمل و مصزف ضد ردد مىاسب هب والدیه آمىسش
دادي شىد ات میشان مىاسب ضد ردد مصزف ظردد ات تدا خلی رد بهبىد مطلىب
پض اس عمل ایجاد ننماید .

مراقبت اهی رپستاری پض اس عمل :

تسه
 -1جهت یل رد خروج رتشحات کىدک را هب صىرت دمر یا یک پهلى ضرار
دهید .

-2رد صىرت وقىع خىرنزیی کىدک را هب یک پهلى ضرار دادي و هب زپکش اطالع
دهید.
 -3عالئم حیاتی بیمار را هب دقت اندا سي گیزی نمائید .جهت کنتزل ردهج حرارت بیمار اس
راي داهن استفادي نشىد.

-4استفادي اسضد ردد نظیز استامینىفه هب تىصیً زپکش عالوي رب کاهش ردد بیمار باعث
هم کاری وی رد مصزف مایعات نیش می شىد( دقت نمائید جهت کاهش ردد اس آسپزیه
استفادي نمی شىد )
-5جهت آرامش بیمار اس کیسً خی رد دور ظردن بیمار استفادي نمائید .
-6رد صىرت وقىع استفراغ هب همرااهن آمىسش دهید بیمار را
 NPOوگهدا شتً و
پض اس حدا قل نیم طاعت مایعات را با میشان کم شزوع و بتدریج اضاهف نمایىد.

آمىسش هب بیمار  /والدیه بیمار پض اس رتخیض اس بیمارستان
-1هب محض بیدا ر شدن بیمار  ،مصزف مایعات را شزوع نمایىد .
 -2اس دادن آب مرکبات ( رپتقال  ،انروگی و ظریپ صروت و  )...هب دلیل
تحریک گلى خىدداری ظردد .

تص
-3اس دادن مایعات روگی هب روگ ضرمز هب دلیل ایجاد اشتباي رد خیض

-13هب مدت  2هفتً اس ابتال هب سزماخىردگی محافظت و اس حضىربیمار رد

خىرنزیی خىدداری نمائید.
 -4مایعات دادي شدي باید طاف و خنک باشىد اس دادن مایعات بسیار ظرم یا

م کانهای شلىغ و رپ رفت و آمد خىدداری نماید .
-14خىرنزیی پض اس  7ات  10روس پض اس عمل را حتماٌ هب اطالع زپکش

سزد خىدداری شىد.

ربطاند.

 -5شیز و صراوردي اهی شیزی نظیز پىدینگ اهی شیزی و بستنی  ،هب دلیل ایجاد

-15حضىر رد مدرهس رد  10روس پض اس عمل ام کان پذري خىاهد بىد .

پىشش رد حلق بیمار رد ابتدا تىصیً نمی شىد
-6اس روس دوم عمل مصزف مىاد رنم و پىري ای مانىد پىري سیب سمینی ،

-16کىدک طی  1ات  2هفتً حتماٌ تىسط زپکش معالج وزییت شىد -

غالت رنم و تخم مرغ و مایعات کامل ( انىاع سىپ اه  ،ژالتیه )تىصیً ظردد .
مح
 -7جىیدن را رد سمان خىردن رعایت نماید ات التیام رد ل عمل را تسزعی بخشد
-8رد صىرت تدا وم ردد شیب اس یک هفتً حتماٌ هب اطالع زپکش معالج ربسد .

-17استفادي اس نی و چن گال جهت مصزف نىشیدنی و خىراکی ات بهبىدی کامل
هب دلیل احتمال آسیب هب بیمار تىصیً نمی شىد.
-18حمام طردن را طبق عادت معمىل خىد انجام دهد .
مح
تشك
 –19رد ل عمل قشز سفید روگی یل می شىد  .هک 5ات 10روس بعد اس عمل

 -9اس سزهف طردن ،طاف طردن گلى یا ضرضري خىدداری نماید .

بتدریج اس نيب می رود  .ایه قشز سفید روگ چرک نیست بلكً دافع طبیعی بدن

-10ایجاد بىی بد رد داهن طبیعی است و با مصزف مایعات بهتز می شىد .

ا ست

-11گىش ردد و تب خفیف امری عادی است .
- 12رد صى.رت ره گىهن خىرنزیی  ،گىش ردداثبت با تب شیب اس38.3

ردهج هب زپکش اطالع دهىد .

مىابع :
راهنمای بالینی رپستاری کىدکان  .معاونت طالمت وسارت بهداشت  ،ردمان وآمىسش زپشکی .
. 1388
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