
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:بعذ از عولهراقبت   

تؼذ اس ػول سهاى هاًذگاری تیوار در تخص  .1

 تستگی تِ ٍظؼیت تیوار ٍ ًظز پشضک دارد

تزای اٍلیي تار تؼذ ػول تا کوک ّوزاُ، پزستار ٍ  .2

 خذهات اس تخت پاییي تیاییذ ٍ راُ تزٍیذ

 ًٍفس ػویق تکطیذ  تار یکّز دٍ ساػت  .3

کٌیذجلَگیزی  تا اس تزٍس ػفًَت ریِ کٌیذ سزفِ  

داریذ ٍ در رػایت  هحل ػول را خطک ًگِ .4

سیز خَد دقت کٌیذ تْذاضت ضخصی ٍ ًظافت لثاس  

 .رٍساًِ استحوام کٌیذ طَر تِ .5

 ٍ ّا تخیِػاهل تاس ضذى  تزیي هْنیثَست  .6

اجتٌاب  آىاس  ضذت تِ تاضذ هیتؼذ ػول  هطکالت

.کٌیذ  

هاُ اس فؼالیت سٌگیي خَدداری کٌیذ. 2. تا 7  

ًذاضتِ تاضیذ. (ًشدیکی) هاُ فؼالیت جٌسی 2ٍ تا   

. در صَرت اهکاى اس تَالت فزًگی استفادُ ٍ اس ػذم 8

 تخلیِ هثاًِ تِ هذت طَالًی خَدداری کٌیذ

 

5 

ٍ سز تؼذ اس تزخیص دارٍ ّا را تِ طَر صحیح  .9

.هصزف ًواییذساػت   

ضیز هیَُ  حثَتات هثلاخ ًفاس خَردى غذاّای  .11

 خَدداری کٌیذ. خام اتویَُ صٌؼتی

دضذیذضکن، در، ٍ لزس : تةدر صورت عالئن. 11

تَْع استفزاؽ خًَزیشی ٍاصیٌال، تزضحات تذتَ اس 

 هزاجؼِ ًواییذ ٍاصى سزیؼا تِ درهاًگاُ ٍ یا پشضک

 ٍظؼیت ّز در :عول از بعذ ورزش کگل انجام .12

 کطیذُ دراس حالت در چِ ایستادُ ٍ چِ ًطستِ، چِ

 را هقؼذ ٍ ادرار تیي هجزای ػعالت است کافی

 ٍظؼیت) در ٍ داخل تکطیذ سوت تِ ٍ هٌقثط

 ضل را خَد سپس تواًیذ، ثاًیِ 31 هذت تِ (اًقثاض

. ضَد اًجام رٍس در تار 21 تا 11 ٍرسش ایي. کٌیذ

 ایي است السم ضَد، ٍرسش هلوَس اثزات ایٌکِ تزای

تاضذ داضتِ تذاٍم ّفتِ 6-12 حذاقل توزیي  

 به اهیذ بهبودی

2114هٌبع کتاب بزًٍز سَدارث   

 

 

 هوضوع:

انتزوسل سیستوسل و رکتوسل  

 
 بخص جراحی 

 گروه هذف : هذدجویاى 

:واحذ آهوزش سالهت تنظین تهیه و  

     372داخلی  
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 :گراهی با سالم خذهت ضوا هذدجوی

 طزف تِجاتجایی هثاًِ رٍ تِ پاییي ٍ  :سیستوسل

 هجزای خزٍجی ٍاصى

رکتَم در اثز فطار  آهذىهذگی ٍ تاال آتز :رکتوسل

 تِ دیَار پطتی ٍاصى

دیَارُ رٍدُ در داخل ٍاصى آهذگی: تیزٍى انتروسل  

در افتادگی رحن یک ارگاى داخلی اس جای طثیؼی 

ٍ تِ دیَار ٍاسى فطار ٍارد  پیذاکزدُ تٌشلخَد 

.کٌذ هی  

 علت:

 ،چاقی ،سزفِ هشهي، جزاحی ،حاهلگی، سي تاال هؼوَالً

لگٌی سثة تزٍس ایي  تَهَرّایهکزر ٍ  ّای یثَست

ضَد هیهطکل   

 

 

:بیواری عالئن  

 احساس فطار در لگي 

  سیز دلاحساس پزی در 

  یا ًاحیِ کوز ّا راىاحساس کطص در 

 درد حیي راتطِ جٌسی 

  ٍ ادرار اختیاری تیتکزر ادرار 

 فغ هذفَع ٍػذم کٌتزل دفغ گاس د اختیاری تی

 ٍیثَست

:تطخیص  

در افزادی کِ ایي  ،گیزد هیتَسط پشضک صَرت 

 کٌد هیاختالل ایجاد  ّا آىهشکالت در سًدگی رٍسهزُ 
 شَد هیجزاحی تَصیِ 

:درهاى  

 رعایت رژین غذایی پز فیبز .1

 خَد باشید. هکزر ّای سزفِ در پی درهاى .2

 اس بلٌد کزدى اجسام سٌگیي خَدداری کٌید .3

 هَاد غذایی کافییي دار را هحدٍد ًوایید. .4

 اس کشیدى سیگار خَدداری کٌید. .5

 .خَد را کاّش دّید ٍسى اضافِ .6

 

 

 :آهادگی قبل از عول جراحی

هذفوع طبق دستور  ادرار و انجام آسهایش خوى و .1

 پششک

 13رصین هایعات تا ساعت  روس قبل اس عول جزاحی .3

 شب به بعذ ناشتا شویذ 13اس  شب داشته باشیذ و

و  رادیوگزافی قفسه سینه )عکس اس قفسه سینه(  .2

سال که اس تاریخ  04هشاوره قلب در افزاد باالی 

 انجام آى بیش اس سه هاه نگذشته باشذ.

کاهش ریسک  و ها اس هذفوع جهت پاک شذى روده .0

روس قبل اس عول جزاحی عفونت بعذ اس عول جزاحی 

 کنیذ. عذد شیاف هصزف هی 6-0با فواصل هشخص 

 بتزاشیذ() ناحیه عول را شیو کنیذ. .5

 روس قبل اس عول جزاحی یا شب قبل حوام کنیذ. .6

شب قبل اس جزاحی توسط پششک بیهوشی ویشیت  .7

 شویذ هی

یا  در صورت هصزف هزگونه دارو یا سابقه بیواری و .8

 را هطلع نواییذ. بیهوشی حساسیت پششک هعالج و
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