
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هػزف هیَُ ٍ سثشیجات ٍ هایؼات فزاٍاى تاػث

 ضَز کِ ضوا زچار یثَست ًطَیس. هی

  ترص قسم زر غَرت ًساضتي سزگیجِ زر

 تشًیس.

  ػول پاًسواى ضوا تؼس اس تؼس اس غثح رٍس

 ضَز. هؼایٌِ پشضک تَسط پزستار تؼَیض هی

 هزاقبت بعذ اس عول جزاحی در هٌشل:

 4 تَاًیس استحوام  رٍس تؼس اس ػول جزاحی هی

هحل ػول را تا یک لیف ًری ٍ ضاهپَ  ،کٌیس

 .ضستطَ زّیس

  ٍ تؼس اس حوام کززى هحل ػول را ذطک کٌیس

 ًیاسی تِ پاًسواى ًیست.زیگز 

 پواز تز رٍی تریِ ّا  تتازیي سزى الکل،اس  ا ٍ

 ذَززاری کٌیس.

 .استحوام رٍساًِ زاضتِ تاضیس 

 8  ِرٍس تؼس اس ػول جزاحی جْت کطیسى تری

 ّا تِ زرهاًگاُ هزاجؼِ کٌیس.

  زارٍّای تجَیش ضسُ تَسط پشضک را طثق

 زستَر هػزف ًواییس.
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  هاُ اس اًجام کار سٌگیي ٍ ًشزیکی  2تِ هست

 کززى ذَززاری کٌیس.

 سهایطگاُ تا زر آهاُ تؼس اس  1 جَاب پاتَلَصی را

پاتَلَصی زریافت کٌیس ٍ تا زست زاضتي قثض 

ذالغِ پزًٍسُ تِ هطة پشضک هؼالج ذَز 

 زاجؼِ کٌیس.ه

 ،تزضح اس هحل ػول ٍ تَرم  زر غَرت تزٍس تة

 پشضک هؼالج ذَز هزاجؼِ کٌیس.پاّا حتوا تِ 

 

ن در پیشگیزی هن ه اصالح سبک سًذگی

شَد که  در درهاى کیست تخوذاى تَصیه هی

شیزیٌی اس هصزف سیاد بایذ خاًن های جَاى 

جات، آبویَ های صٌعتی، هاکارًٍی، هَاد 

 هاًٌذ غذایی پزچزب ٍ هَاد غذایی صٌعتی

 سَسیس ٍ کالباس پزهیش کٌٌذ.

 به اهیذ بهبَدی شوا

 2114منبع کتاب برونر سودارث 

 

 

سیستکتَهی:  هَضَع  

 بزداشتي کیست تخوذاى

 

جراحی زنان بخش:  

مذدجویان  :گروه هذف  

     372داخلی  -ٍ تٌظین  :ٍاحذ آهَسش سالهت تهیه 

1399 

 

 

 

6 1 



 

 گزاهی با سالم خذهت شوا هذدجَی

کیست  ّا ذاًنهطکالت زر  تزیي یغضایکی اس 

 تروساى ساک ّای کیست .هی تاضس وساىتر

کِ زرٍى تروساى یا رٍی آى  ٌسحاٍی هایغ ّست

 یویذ ذَش تروساى ّای یستک. سٌکٌ رضس هی

 ّا ذاًنزر  یطتزت ٍ تاضٌس یه زرهاى  قاتلتَزُ ٍ 

 هؼوَالً ، زضَ یائسگی زیسُ هیزٍرُ قثل اس 

 ذطزًاک ًیستٌس.

 :کیست تخوذاى عالئن

 احساس ًاراحتی زر ضکن 

 زرز تِ ٌّگام هقارتت 

 قاػسگی زٍرُ ّای ًظوی یت 

  هیاًِ هاُلکِ تیٌی زر 

 تَْع ز زرز ضسیس ضکن،َاگز کیستی پارُ ض ،

 .ضَز یهاستفزاؽ ٍ تة ظاّز 

 تشخیص:

 اس طزیق ػالئن تالیٌی 

 اس طزیق سًََگزافی 

 

 

 :درهاى

  کیست ّای کَچک تا تجَیش زارٍّای ضس

ضًَسٍ تیوار تحت ًظز قزار  تارزاری زرهاى هی

تزیي ػارضِ استفازُ اس ایي قزظ  هْن گیزز. هی

 ّا افشایص ٍسى ٍ تَْع هی تاضس.

 .کیست ّای تشرگ ًیاس تِ جزاحی زارًس 

 

 :ٍ هذارک السم قبل اس عول جزاحی آسهایشات

  سهایطات ذَى ٍ ازرارآاًجام 

 سًََگزافی اس رحن ٍ ضوائن 

  سال 41ٍیشیت هترػع قلة تزای افزاز تاالی 

 ( ػکس اس قفسِ سیٌِ) قفسِ سیٌِ رازیَگزافی

سال کِ اس تارید اًجام آى  41افزاز تاالی  در

 تیص اس سِ هاُ ًگذضتِ تاضس.

 آهادگی های السم قبل اس عول جزاحی:

 هیل کٌیس.ی سازُ هاًٌس سَج اضام یک غذ 

  ًاضتا تاضیس. ضة قثل ػول 12اس ساػت 

  ٍ هَ ّای قثل اس ػول جزاحی استحوام کٌیس

ایي کار تاػث  تتزاضیس(،) کٌیسًاحیِ ػول را ضیَ 

 ضَز کِ احتوال ػفًَت کاّص یاتس. هی

 

 بیهَشی قبل اس عول جزاحی:

طثق غالحسیس پشضک هترػع تیَْضی ٍ تا 

تَجِ تِ ٍضؼیت جسوی ضوا تیَْضی هوکي است 

هَضؼی اس ًاحیِ کوز  حسی تیکاهل ٍ یا  طَر تِ

 تزای ضوا اًتراب ضَز.

 آهَسش های بعذ اس عول جزاحی:

  اس ترت  ٍ تاضیسساػت تؼس اس ػول ًاضتا  12تایس تا

تزای ضوا رصین هایؼات ضزٍع  تؼساسآى ذارج ًطَیس،

تؼس   کِ زر غَرت تحول ٍ ًساضتي هطکل ضَز هی

 .ضَز هی  ضزٍع ساػت رصین هؼوَلی 6اس 
  ساػت سًَس ازراری ضوا تَسط  12تؼس اس

ٍ تؼس اس ضزٍع رصین  ضَز هیپزستار ذارج 

الثتِ ایي  ، اس ترت ذارج ضَیس تَاًیس هیهایؼات 

 ترصکار تزای اٍلیي تار تا کوک کازر فٌی 

 .ضَز هیاًجام 

  اس ذَرزى غذاّای ًفاخ هاًٌس حثَتات ٍ ضیز

 پزّیش کٌیس.
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