
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  در غَرت داضتي درد پزستار تِ ضوا هسکي

 خَاّذ داد.

  تزای اٍلیي تار حتوا تایذ تا کوک اس تخت

پاییي تیاییذ اس سًگ اخثار تاالی سزتاى 

 استفادُ کٌیذ.

  دفعات تعذی کِ اس تخت پاییي هی آییذ اتتذا

کوی تٌطیٌیذ ٍ سپس در غَرت ًذاضتي 

 کن کن اس تخت پاییي تیاییذ. سزگیدِ

  داضتي خًَزیشی تزای ضوا طثیعی است. اس

ًَار تْذاضتی استفادُ کٌیذ ٍ در غَرت 

خًَزیشی سیاد حتوا تِ پزستار اطالع دّیذ. اس 

سًگ اخثار تاالی سزتاى در هَاقع ضزٍری 

 استفادُ کٌیذ.

  هعوَال ضوا فزدای رٍس پس اس عول خزاحی

ع حتوا ًکات هزخع هی ضَیذ. پس اس تزخی

سیز را رعایت کٌیذ. دارٍّای تدَیشی پشضک را 

 تِ هَقع استفادُ کٌیذ.
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خٌسی  ّفتِ اس ضٌا ٍ هقارتت 2حذاقل تِ هذت 

 پزّیش کٌیذ.

 25 عذ اس عول تزای گزفتي خَاب ًوًَِ رٍس ت

 هزاخعِ کٌیذ.پاتَلَصی 

  ًوًَِ تِ پشضک هزاخعِ کٌیذحتوا تا خَاب. 

  ِدر غَرت داضتي خًَزیشی تِ پشضک هزاخع

 .کٌیذ

  عذس، پستِ،  هاًٌذاس غذاّای سزضار اس آّي

کزفس ٍ اسفٌاج ٍ سثشیدات تزگ تیزُ استفادُ 

 ًواییذ.

  تَخِ داضتِ تاضیذ تا اًدام ایي عول تْثَد ًوی

 درهاى را اداهِ دّیذ. ذیاتیذ ٍ تای
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 :با سالم خدهت ضوا بیوار گراهی

 

( D&C) دی اند سییا دیالتاسیوى و کورتاژ 

 چیست؟

رحن اس راُ  دّاًِ( کزدى تاس)تِ عول هتسع کزدى 

ٍ دیالتاسیَى ٍ تزاضیذى  (تٌاسلی ی لَلِ) هْثل

اس تافت آى را کَرتاص  ّایی قسوتخارج کزدى 

 .گَیٌذ هی

رایح در هَارد سیز هحسَب  ّای رٍشایي رٍش خشء 

 :ضَد هی

  اٍل هاِّ  سِختن حاهلگی در 

  هقاٍم تِ درهاى غیزطثیعی ّای خًَزیشیکٌتزل 

 خًَزیشی تعذ اس سایواى 

  (خْت خارج کزدى تقایا) ًاقعسقط 

  آٍردى ًوًَِ خْت تزرسی آسهایطگاُتِ دست 

 

 ؟انجام دهید کارهایی چهقبل از عول باید 

 زیر را داضته باضید: های آزهایصقبل از عول باید 

  ّای سلَلضوارش کاهل )آسهایص خَى 

اس تاریخ اًدام آى تیص اس  کِ CBC خًَی(

 یک هاُ ًگذضتِ تاضذ.

 ( )ًَار قلةECG  سال 41در افزاد تاالی 

 ( عکس اس قفسِ سیٌِ) قفسِ سیٌِ رادیَگزافی

سال کِ اس تاریخ اًدام آى  41افزاد تاالی  در

 تیص اس سِ هاُ ًگذضتِ تاضذ.

  ُرا  ّا آىًام  حتواً کٌیذ هیاگز دارٍیی استفاد

 تگَییذخَد تِ پشضک 

  ضة قثل اس عول حوام کٌیذ ٍ تا غثح رٍس

 عول ًاضتا تاضیذ.

.ادرار کٌیذ حتواًقثل اس رفتي تِ اتاق عول   

  

  

 

 

 

 ؟افتد هیدر اتاق عول برای ضوا چه اتفاقی 

o  رگ  تاسکزدٍُریذی  راُ یکاتتذا تزای ضوا(

 .ضَد هیسزم تزایتاى تدَیش  ٍ( گیزًذ هی

o  اس هثاًِ تخلیِ  ضواراسپس تا سًَذ ادرار

 .کٌٌذ هی

o  دٌّذ هییک تیَْضی هختػز تِ ضوا 

o  تاسکزدُ ضواراتا ٍسیلِ خاظ دّاًِ رحن ٍ 

خفت یا  ّای پزدُهاًذُ اس خٌیي، لختِ،  تقایای

ّز چیش دیگزی کِ در رحن هاًذُ یا ًوًَِ خْت 

 .فزستٌذ هیٍ تِ آسهایطگاُ  دارًذ تزهیآسهایص را 

 

 باید انجام دهید؟ کارهایی چهپس از عول 

  تا َّضیاری کاهل ًثایذ چیشی تخَریذ یا

 تیاضاهیذ.

 تا اخاسُ پزستار در غَرت ًذاضتي  اسآى پس

خَردى ٍ آضاهیذى را  کن کن تَاًیذ هیتَْع 

 .(ضزٍع تا هایعات) کٌیذضزٍع 
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