لىسي اه معمىال بدلیل نىع فعاليت دچار عفىنتهای حاد و شديد مي شىند  .عفىنتهای شديد

والدیه محتزم  /مراجعً کنىدي محتزم :
ایه مطالب جهت آگاهي و اصزايغ اطالعات شما تهیً شدي است .ردصىرت رهگىهن

لىسي اه با گلى ردد  ،تب  ،خرانص طردن  ،اش کال رد بلع ،تنفض داهني  ،گىع ردد ،تنفض بد بى،
مش
آربزیع ينيب  ،خص مي شىد  .رد صىرتیكً اقدا مات دارویي ربای آن بي هجيتن باشد  ،اس

 -66783120داخلي  293و 295بخغ جراحي عمىمي رد کلیً طاعات

جراحي جهت ربداشته لىسي اه استفادي مي شىد .
رد صىرت بستزی بیمار جهت عمل جراحي هب ن کات سری پض اس عمل تىهج نمائید.

سىال و رپسغ و نیاس هب راهنمایي رتشیب مي تىانید با شماري تلفه اهی
شباهن روس تماص بگیزيد .
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ص اس عمل :
پ

-1جهت راحتي ردتنفض بیمار و خروج رتشحات کىدک راپض اس عمل هب
صىرت دمر يا يک پهلى ضرار دهید .
-2رد صىرت وقىع خىرنزیی کىدک را هب يک پهلى ضرار دادي و هب رپستار
اطالع دهید.
-3رد صىرت خىرنزیی  ،بیمارخىن را بآرامي اس داهن بیزون ربزید .و هب يک
پهلى ضرار گیزد .
-4جهت آرامغ بیمار اس کیسً خی رد دور ظردن بیمار استفادي نمائید .
-5رای تظكيه ردد مي تىان اس آب نمک رقيق شدي سزد بصىرت رغرغي
استفادي طرد .

نم
-6رد صىرت استفراغ ات كسب اجاسي اس رپستار  ،بیمار چیشی يخىرد.

-7ا سضد ردد جهت كم طردن ردد بیمار و هم کاری وی رد مصزف مایعات استفادي مي
شىد
-8هب محض بیدا ر شدن بیمار ،با كسب صالحديد رپستار  ،مایعات جهت وی شزوع مي
ظردد .
-9اس دادن آب مرکبات ( رپتقال  ،انروگي و ظریپ صروت و  )...هب دلیل
تحريک گلى بايد خىدداری ظردد.
-10رد شزوع مصزف مایعات اس يشز و صراوردي اهی شیزی نظیز پىدینگ اهی
شیزی و بستني  ،هب دلیل ایجاد پىشغ رد حلق بیمار استفادي ننمائید .
 -11مایعات دادي شدي بايد صاف و خنک باشىد اس دادن مایعات بسیار ظرم يا سزد
خىدداری شىد .

تش
-12اس دادن مایعات روگي هب روگ ضرمز هب دلیل ایجاد اشتباي رد خیص خىرنزیی
خىدداری نمائید.

روس دوم پض اس عمل :

والدیه ظرامي  :پض اس مرخص شدن کىدک اس بیمارستان ،هب ن کات سری

-1مصزف مىاد رنم و پىري ای مانىد پىري سیب سمیني  ،غالت رنم و تخم

تىهج نمائید

مرغ و مایعات کامل ( انىاع سىپ اه  ،ژالتيه ) تىصیً مي ظردد .
-2انجام عمل جىيدن رد سمان خىردن مىاد غذا ئي را رعایت نمايد ات التیام را
تسزعی بخؼد .

.

-1گىع ردد و تب خفیف امری عادی است .ولي رد صىرت ره گىهن
خىرنزیی  ،گىع رددی هک چىد روس اداهم يابد  ،يا تب شیب اس 38.3ردهج هب
زپکش اطالع دهید .

-3رد صىرت تدا وم ردد شیب اس يک هفتً حتما هب اطالع زپکش معالج ربسد .

-2خىرنزیی پض اس 7ات 10روس پض اس عمل را حتماٌ هب اطالع زپکش معالج

-4بیمار اس سزهف طردن ،صاف طردن گلى يا ضرضري خىدداری نمايد .

رطاندي شىد.

-5ایجاد بىی بد رد داهن طبیعي است و با مصزف مایعات بهتز مي شىد.

-3کىدک را اس ابتال هب سزماخىردگي محافظت نمایىد .
-4حضىر رد مدرهس حدا قل پض اس 10روس پض اس عمل ام کان پذری خىاهد بىد.
-5کىدک طي 1ات 2هفتً پض اس عمل تىسط زپکش معالج حتماٍ وزییت ظردد
-6استفادي اس ني و چن گال جهت مصزف نىشیدني و خىراکي ات بهبىدی کامل هب
دلیل احتمال آسیب هب بیمار تىصیً نمي شىد.
مىابع :
-1راهنمای بالیني رپستاری کىدکان  .معاونت طالمت وسارت بهداشت  ،ردمان وآمىسع
زپػکي . 1388.
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