
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزم:هایمراقبت

.داضتِ تاضیذهٌاسة  خَاب ٍاستزاحت کافی -  

تِ عقة  اسخلَ راخَد  ،هذفَع ٍپس اس دفع ادرار  -

 ٍارد ٍاصى راتطَییذٍپاک کٌیذتاآلَدگی ًاحیِ هقعذ 

ًکٌیذ. (لَلِ تٌاسلی)  

اسخٌس ًخی آى ٍعَض کٌیذ لثاس سیزراهزتة  -

 استفادُ کٌیذ.

راّویطِ خطک  تخیِ ّارا هحل ٍ تٌاسلیًاحیِ  -

 ٍتویشًگِ داریذ.

تیَتیک ّای تدَیشضذُ تَسط  آًتی اساستفادُ  -

تِ ّوزاُ هایعات  َقعه تِ ٍهطخص  ساعت درپشضک 

الشاهی است. فزاٍاى  

 اسٍلزس ٍهطاّذُ تزضحات تذتَ  تة تزٍس صَرت در -

 اس خَى ٍچزک  خزٍج ٍضکن  درد ی تٌاسلی ٍ ًاحیِ

تِ تخیِ ّاٍقزهشٍدردًاک ضذى ًاحیِ تخیِ  هحل

  .پشضک هزاخعِ ًواییذ
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  هصزف هَادغذایی کِ تاعج تقَیت سیستن ایوٌی

 هاًٌذ: ضَد درایي دٍراى تَصیِ ضذُ است. هی

 ،ضیز غذایی غٌی اسٍیتاهیي آ هثل خگز، هٌاتع

 ٍ... َّیح ،اسفٌاج هزغ، تخن

  آًاًاس، پزتقال  هثل هیَُ ّا هخصَصا ثٍیتاهیي

 کلن تزٍکلی، آب گزیپ فزٍت، ٍآب پزتقال تاسُ،

 ٍ... اًثِ طالثی،

 ،ُّا ٍ... هاّی ،خاهِ ٍیتاهیي دی هثل کز 

.کِ درایي دٍراى تزای تْثَدسزیع عفًَت السم است  

ضذُ ٍ اًدام درهاى هٌاسة پس  تا رعایت ًکات گفتِ

اس چٌذ رٍس عفًَت اس تیي رفتِ ٍ سالهتی خَد را تِ 

آٍریذ، لطفاً تِ خاطز داضتِ تاضیذ کِ  دست هی

تزیي کارّا خْت  هْنرعایت اصَل پاکیشگی یکی اس 

تزیي آى  پیطگیزی اس عفًَت هی تاضذکِ هْن

 ضستطَی دست است.

 بهامیذبهبودیشما

4102منبع کتاب برونر سودارث   
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 :گرامیباسالمخذمتشمامذدجوی



 ًتتَع ّتتزعفًَتتت تافتتت رحتتن پتتس اس : تعریفف 

رخ دّتتذ ٍ  تَاًتتذ هتتیعوتتل خزاحتتی رٍی رحتتن  

یتا خزاحتی    سایوتاى  اس تعتذ رٍس  یتک تتا دُ   حذٍداً

ایتي عفًَتت    .ایدتاد ضتَد  رٍی رحن هوکي استت  

هحتتل الًتتِ   طثیعتتی دردر سایوتتاى  تَاًتتذ هتتی

عضتتتالًی رحتتتن ٍ  ّتتتای الیتتتِ گشیٌتتتی خفتتتت،

ایتي   ایدتاد ضتَد.   ٍاصى ٍدّاًتِ رحتن    ّتای  پارگی

 تَاًٌتذ  هتی  ّتا  تتاکتزی ٍ  تاضتذ  هتی تیواری، عفًَی 

 خزاحی تدوع یاتٌذ. در هحل سخن یا تزش

عاهل  يیتز هْنرٍش سایواى :سازنهیزمعوامل 

.تزای پیذایص عفًَت رحن است خطز  

تِ دًثال  تیهتز  ، تا سایواى سشاریي سِیهقا در 

 یساس خارج ست.ًیضایع  ًسثتاًسایواى ٍاصیٌال 

خفت تا دست احتوال عفًَت رحن را سِ تزاتز 

دّذ یهافشایص   

 

 

 سایرعوامل:

o سي کن هادر 

o چاقی 

o آغطتگی هایع آهٌیَى تِ هذفَع خٌیي 

o  خٌیٌی ّای پزدُپارگی 

 

 عالئم بالینی:

  اس هعیار تزای تطتخیص عفًَتت تعتذ    تزیي هْنتة 

 رحن است.سایواى 

  گزاد ساًتی درخِ 83 اس تاالتزدرخِ حزارت. 

 لزس ّوزاُ تة 

  هعایٌِ در حساسیت ٍدرد ضکن 

 ًاهطثَع تَی هَارد ٍخَد تزخی در 

  تیوار ّا آسهایص در سفیذ ّای گلثَلافشایص 

  

 تشخیص:

آسهایطگاّی  ّای تزرسیتز اساس عالئن تالیٌی ٍ 

.تاضذ هی  

 درمان:

اگز عفًَت داخل رحوی خفیف تعذاسهزخص ضذى  

 تا درهاى ،هعوَالًدّذ  تِ دًثال سایواى ٍاصیٌال رخ

( کي خطک چزکآًتی تیَتیک ) دارٍی خَراکی کی

کٌذ. هی تیکفا  

دارٍیی درهاى  ضذیذ هتَسط تا یّا عفًَت هَرد در

یا تشریقی  تشریق داخل رگی() یذیٍرداخل 

دارٍیی کِ تعذاد تیطتزی ) فیالطٍسیع  کیَتیت یآًت

...ضزٍرت دارد (تزد یهرا اس تیي  ّا کزٍبیهاس   
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