
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رٍس سَم ثعس اس خزاحی ثب اخبسُ پشضک هی تَاًیس -

 یک زٍش سجک ثگیزیس.

هالین ثطَییس. ٍکبهال  هحل سذن را ثب آة ٍضبهپَی-

آًزا ذطک کٌیس. رٍی ثریِ ّب کیسِ ٍلیف ًکطیس 

 ٍرٍی سذن ّیچ پوبز یب رٍغي ٍیب ثتبزیي ًشًیس.

زر صَرت تدَیش آًتی ثیَتیک تَسط پشضکتبى -

 حتوب آًزا طجك زستَر پشضک هصزف ًوبییس.

 زر صَرت ًیبس اس هسکي ّبی سبزُ استفبزُ ًوبییس.

گَضت هزغ ٍهبّی ٍترن ) پزٍتئیيرصین غذایی پز -

ثبضیس زاضتِ( هزغ ٍسَیب ٍسجشیدبت تبسُ ٍفزاٍاى  

ثِ اًساسُ کبفی زر هٌشل استزاحت زاضتِ ثبضیس-  

را ثلٌس ًکٌیس. کیلَگزم 3ٍسبیل سٌگیي تز اس -  

ًشزیکی ًساضتِ ثبضیس. همبرثت خٌسی() ّفتِ 6-8-  

اس تَالت فزًگی استفبزُ کٌیس-  

ًری استفبزُ کٌیس. آساز ٍ ّبی لجبساس -  

ثعس اس خزاحی کوی تزضحبت یب ذًَزیشی  ّفتِ 2-4-

 .ضَز هیاس ٍاصى طجیعی است کِ ثتسریح کن 
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پشضکتبى رٍس ّطتن تب زّن  صالحسیسطجك زستَر -

ثِ  ّب ثریِ کطیسى ٍخزاحی خْت ٍیشیت پشضک 

 ثیوبرستبى )زرهبًگبُ کَثز( هزاخعِ ًوبییس

ثب ذالصِ پزًٍسُ ثِ  ثعس اس زریبفت خَاة پبتَلَصی-

 هطت یب زرهبًگبُ پشضک هعبلح ذَز هزاخعِ ًوبییس.

ثبیس هحل  تزذیص ًیبس ثِ پبًسوبى ًساریس ٍ اس ثعس-

.زاریس ًگِعول را ذطک ٍتویش   

ُ استفبز ثٌس ضکناس  حتوبًزر صَرت چبلی ضکوی -

(ًوبییس )خْت خلَگیزی اس عفًَت هحل عول  

هبّیبًِ  عبزت ٍضسى  زار ثچِخزاحی اهکبى  ثعساسایي-

 ٍخَز ًسارز.

یب تزضح چزکی اس هحل عول  ٍتَرمزر صَرت لزهشی -

 زرخِ 3775 اس ثیطتزیب تزضحبت ثسثَ اس ٍاصى یب تت 

 ٍ ّب اًسام یب ٍرم ضسیس زرز ٍیب ذًَزیشی  گزاز سبًتی

ثِ ثیوبرستبى هزاخعِ  حتوبً پب سبق زرز ًفس ٍ تٌگی

 ًوبییس.

 بِ اهیذ بْبَدی ضوا

4102منبع کتاب برونر سودارث   
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 :گزاهی ثب سالم ذسهت ضوب هسزخَی

یب ّیستزکتَهی یک عول  زاى ثچِذبرج کززى رحن یب 

هوکي  ضَز هیخزاحی است کِ طی آى رحن ثززاضتِ 

 زرگیزی ٍزر صَرت ٍخَز هطکل  ثبرحنّوزاُ است 

 صَرت ایيزر غیز  ثززاضتِ ضًَس.ًیش  ّب تروساى

اس  ثسیبری .کٌس هی ّب تروساىپشضک سعی زر حفظ 

ثب عول خزاحی رحن ثب یب ثسٍى  رحن ّبی ثیوبری

علت ایي خزاحی  یبثٌس هیثْجَز  ّب تروساىثززاضتي 

 غیزلبثل ٍضسیس  ّبی عفًَتهوکي است ثِ زلیل 

رحن یب ضل ضسگی  غیزطجیعی ّبی ذًَزیشی یب زرهبى

ذَش ذین هثل هیَم ّب یب  ّبی تَزُ یب ٍعضالت لگي 

خْت خلَگیزی اس سزطبى  یب ٍثس ذین ثبضس  ّبی تَزُ

 .ضَز هیاًدبم 

 ضَز هیخزاحی ثِ زٍ ضکل اًدبم  عول :رٍش خزاحی 

یب اس طزیك ثزش رٍی ضکن یب اس طزیك راُ تٌبسلی 

 )ٍاصى(

ثیَْضی کبهل  صَرت ثِزر ایي خزاحی  ًَع ثیَْضی-

ییي )طجك صالحسیس اس ًبحیِ کوز ثِ پب حسی ثییب 

 ثبضس هی( هترصص ثیَْضی

 :آهبزگی لجل اس عول خزاحی

اس ثبفت رحن یک هبُ لجل اس  ثززاری ًوًَِ-اًدبم  -1

 ضسى خَاة پبتَلَصی آى آهبزُ ٍایي خزاحی 

 

طبق دستَر  هذفَع ٍ ادرار ٍاًجام آسهایص خَى  -2

 پشضک

 12رٍس قبل اس ػول جزاحی رصین هایؼات تا ساػت  -3

بِ بؼذ ًاضتا ضَیذ ضب 12 اس ٍداضتِ باضیذ  ضب  

ریسک  کاّص ٍ اس هذفَع ّا رٍدُجْت پاک ضذى  -4

ػفًَت بؼذ اس ػول جزاحی رٍس قبل اس ػول جزاحی با 

.کٌیذ هیضیاف هصزف  ػذد 6-4فَاصل هطخص   

بتزاضیذ() کٌیذ.ًاحیِ ػول را ضیَ  -5  

رٍس قبل اس ػول جزاحی یا ضب قبل حوام کٌیذ. -6  

ضب قبل اس جزاحی تَسط پشضک بیَْضی ٍیشیت  -7

ضَیذ هی  

ٍ  رادیَگزافی قفسِ سیٌِ )ػکس اس قفسِ سیٌِ(  -8

سال کِ اس تاریخ اًجام آى  44هطاٍرُ قلب در افزاد باالی 

 بیص اس سِ هاُ ًگذضتِ باضذ.

 یا ٍدارٍ یا سابقِ بیواری  ّزگًَِدر صَرت هصزف  -9

را هطلغ ًواییذ. بیَْضی ٍحساسیت پشضک هؼالج   

 بؼذ اس جزاحی

 ٍبؼذ اس جزاحی بایذ ًاضتا بواًیذ  ساػت 12-21بیي 
یذتخت خارج ًطَ اس ٍادراری داضتِ باضیذ  سًَذ  

 

 

هطکلی ثب  ّز ٍ تت ٍ ذًَزیشی ٍزر صَرت زرز -

 استفبزُ اس سًگ اذجبر پزستبر ذَز را هطلع ًوبییس.

 زر ٍ سبعت 6ثعس اس سهبى ًبضتبیی رصین هبیعبت تب -

ثْتز است  ضَز هیصَرت تحول ضوب ثزایتبى ضزٍع 

ضیزیي استفبزُ کٌیس ًسجتبً اس هبیعبت گزم ٍ  

 ٍزاضتِ ثبضیس  هؤثز تٌفس عویك ٍ سبعت 2ّز  -

ثب حوبیت ًبحیِ عول ثب زست یب ثبلطت  ّزاسگبّی

 ثبعث ٍتب تزضحبت ریِ ضوب ذبرج ضَز  کٌیس سزفِ

 تت ضوب ًطَز.

م سثرص ل زر ٍثب کوک ّوزاُ اس ترت ذبرج ضَیس  -

 ثشًیس.

هصزف هبیعبت فزاٍاى زاضتِ ثبضیس. -   

–ًزم زاضتِ ثبضیس )کوپَت گالثی  ٍ فیجزرصین پز -

ثعس اس  ّب رٍزُحزکت  تب( ذزهب-آلَ –اًدیز ذیسبًسُ 

ضوب ثْجَز  ًفد ٍخزاحی ثِ حبلت طجیعی ثزگززز 

 یبثس.

گیالس –حجَثبت -هَس–هَاز غذایی ًفبخ )ضیز  -

ًکٌیس. هصزف( ٍ...  

س خزاحی خزاحی ضوب رٍس ثعس اپبًسوبى هحل عول  -

تَسط  هدسز ٍ ضَز هیتَسط پشضک ضوب ثززاضتِ 

.ضَز هیپزستبر ضوب پبًسوبى   
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