
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟اوجام دهید کارهایی چهقبل اس عمل باید 

  ذًَی( ّای سلَلضوارش واهل )آسهایص ذَى 

CBC ِاس تارید اًجام آى تیص اس یه هاُ  و

 ًگذضتِ تاضس.

 ( )ًَار للةECG  سال 04زر افزاز تاالی 

 ( عىس اس لفسِ سیٌِ) لفسِ سیٌِ رازیَگزافی

سال وِ اس تارید اًجام آى  04افزاز تاالی  در

 تیص اس سِ هاُ ًگذضتِ تاضس.

  ُرا تِ  ّا آىًام  حتواً وٌیس هیاگز زارٍیی استفاز

 تگَییسذَز پشضه 

  ضة لثل اس عول حوام وٌیس ٍ تا صثح رٍس عول

 ًاضتا تاضیس.

ازرار وٌیس حتواًلثل اس رفتي تِ اتاق عول   

:مزاقبت های بعد اس عمل  

ّا ٍرعایت  تْثَزی واهل ویست عسم ًشزیىی تا. 

 تْساضت جٌسی

. ًطستي زر آب گزم پس اسعول جزاحی جْت 

ّا چٌس  تویشی، واّص ًاراحتی ٍترلیِ تْتز ویست

 تار زر رٍس
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. استحوام رٍساًِ ٍسپس ذطه ًگِ زاضتي هحل 

 عول

. استفازُ اس لثاس سیز ًری ٍگطاز ٍتعَیض  

 رٍساًِ لثاس سیز

. ّویطِ ضستطَی ًاحیِ تٌاسلی اس جلَ تِ عمة 

 تاضستا هیىزٍتْای همعس تِ جلَ راُ ًیاتٌس.

. هصزف زارٍّا ٍ آًتی تیَتیىْای تجَیش ضسُ 

پشضه سز ساعت ٍ هٌظن طثك زستَر  

:رصیم غذایی  

هصزف هایعات فزاٍاى ٍ هیَُ ٍ سثشیجات ٍ هَاز 

 غذایی حاٍی ٍیتاهیي ث هاًٌس هزوثات

ٍ..ویَی ٍگَجِ فزًگی   
 

 ،  تة ٍ لزس: عالیم هشدار و مزاجعه به پششک

   تزضحات تستَ اس ًاحیِ عول

 

 به امید بهبودی شما

4400منبع کتاب برونر سودارث   

 

 

 

 مًضًع:

 کیست بارتًله

جراحی زوان بخص:  

بیمار گريٌ َذف:  

:ياحذ  آمًزش سالمت تُیٍ ي تىظیم   

   372داخلی 

1399 
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 گزامی با سالم خدمت شما مددجوی

 

غسز تارتَلي زٍعسز ٍ زر زٍطزف سَراخ 

 ٍهجزای ازرار لزارزارز. )هجزای تٌاسلی (ٍاصى

ٍیت ٍلوس ًثَزُ ٍتزضحات لاتل ر تطَرطثیعی

ووی زارزٍسثة هزطَب ضسى ًاحیِ تٌاسلی 

هیطَزوِ ایي تزضحات ٌّگام ًشزیىی افشایص هی 

 یاتس.

:غدد بارتوله کیست  

گاّی زّاًِ ایي غسز هسسٍز هی ضَز ٍ تاعج هی 

هایع ساذتِ ضسُ زرزاذل غسزتجوع ًوَزُ  گززز

زرًتیجِ تَرم ًسثتا تسٍى زرزی تٌام ویست  ٍ

ضَز وِ زرصَرت عفًَی ضسى  هی تارتَلي ایجاز

 ایي هایع آتسِ تَجَز هی آیس.

:عالیم  

 رخ ًسّس ضواّیچ عفًَتی  ٍ اگزویست وَچه تالی تواًس 

تَزُ تسٍى زرزی زرًاحیِ عَرت احساس هی وٌیسوِ 

هوىي است تَرم یا لزهشی زاضتِ تاضس. اًساسُ ایي ویستْا 

اگز ویست اسیه ًرَزتا یه هْزُ تشري هتفاٍت است 

وٌیس: عفًَی ضَز ایي عالین را تجزتِ هی  

  یه تزآهسگی زرزًان ٍحساس تِ لوس

 زرًشزیىی زّاًِ ٍاصى

 راُ رفتي یا ًطستي ٌّگام زرزضسیس 

 طی همارتت زرز 

 تة 

ویست یا آتسِ تطَر هعوَل فمط زر یه طزف سَراخ 

صى رخ هیسّس.ٍا  

 

 درمان:

 ّای تارتَلي تسٍى زرهاى اس تیي هیزًٍس اغلة ویست 

 ٍلی ویست عفًَی ٍآتسِ ًیاس تِ زرهاى زارز.

:وان آب گزم  

  آب گرزم ترِ    ٍاى یا لگي زررٍساًِ  ًطستي تارچٌس

ویسرت عفرًَی    هرَرز  زرچْرار رٍس   هست سرِ یرا  

ِ  ٍوَچه تِ پرارُ ضرسى    ِ  ترلیر آى  ذرَزی  ذَزتر

 .وٌس هیووه 

 ضس  هسىي اسضسیسهی تَاًیس  زرز یاتة  صَرت زر

 تزٍفي استفازُ وٌیس. هثل زرز

 وززى زر ٌّگراهی ورِ ویسرت زرحرال      ًشزیىی اس

 است تپزّیشیس. یتْثَز

 ،تراس ورززى    تزای زر صَرت عَز هىزر آتسِ تارتَلي

زوی، ترلیِ ذارج وززى تزضحات چ ٍ غسزهجاری 

 ی السم هی تاضس.تِ ٍسیلِ جزاح
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