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 واحد آموزش به بيمار 

 بيمارستان قدس پاوه

در دو هفته اول از فعاليت شديد شامل            -2

بلند كردن اجسام سنگين ، تحرك زيلاد ،          

 كارهاي سنگين منزل و ... خودداري نماييد 

پياده روي روزانه را در فضاي منزل تلا            -3

دقيقه در هفته اول انجام دهيد        22حداكثر  

و تدريجا سرعت و مسافت خود را افلزايل           

 دهيد .  

يك ساعت استراحت بعدازظهر در بستر        -4

تا زماني كه احساس نياز مي كنيد كلافلي           

 است . 

كارهاي سبك منزل در حلد كلارهلاي            -5

روزمره آشپزي معملول ، اتلو زدن و ...                

 بالمانع است . 

هفته بعد از عم  ، نزديكي جنسي        6تا      -6

 را به تعويق بيندازيد.  

بر حسب نياز مي توانيد اقدام به دوش           -7

 گرفتن نماييد .

از زور زدن جهت اجابت مزاج يلا دفلع             -8

درار خودداري گردد. براي درمان يبلوسلت         

مي توان طبق دستور پزشك دارو مصلر          

 كنيد . 

 

جهت برگشت به شغ  خود با پزشك خود مشورت نلملايليلد ، در               

حالت كلي مي توانيد بعد از يك ماه در صورتي كه احسلاس انلر ي               

 براي انجام كار داريد كار خود را آغاز نماييد.

 از سيگار كشيدن تا يك ماه خودداري كنيد .   

 

 

 

 

 

 

 مواردي كه بايد به پزشكتان مراجعه كنيد : 

   هفته بعد از عم    6ادامه لكه بيني بعد از 

                 زياد بودن مقدار خونريزي وا ينال يا افزاي  مقدار آن در طلي

 روزهاي بعد از عم  و يا شروع مجدد آن 

                   عالمت عفونت مث  تب و لرز ، ترشحات بدبو ، احسلاس علعل

 شديد و سرگيجه ، مشك  در دفع ادرار و مدفوع

   تكرر ادرار 

               احساس وجود جسم خارجي و يا هر عالمت غير معمول ديگر در

 شكم  

  Pavehhop.Kums.ac.irسايت بيمارستان : 

 226داخلي :   28346127434شماره تماس : 



 هيستركتومي

برداشتن رحم به وسيله عم  جراحي را هيستركتوملي         

 مي گويند .  

 عوارض احتمالي پس از عمل جراحي

از دالي  ايجاد يبوست مي توان بلله       يبوست :      -1

عدم تحرك ، نوع ر يم غذايي ، دريافت ناكافي مايعلات           

 و حتي نوع و زمان بي هوشي اشاره كرد .  

 مراقبت هاي حمايتي جهت جلوگيري از يبوست 

بعد از اينكه به شما اجازه غذا خوردن داده شلد ابلتلدا       

ر يم غذايي مايعات و سپس نرم و سلپلس غلذاهلاي               

پرفيبر و صيفي جات پخته را در ر يم غذايي بكار ببريد          

ليتر روزانه ( ، ورزش هلاي           3مصر  مايعات ) حداق       

 مجاز و فعاليت كافي اهميت زيادي دارد .  

شكالت بيماران پس از عم  جراحي مي   تب و عفونت :          -2 از م

 باشد كه با رعايت نكات زير به حداق  مي رسد .  

 مراقبت از جلوگيري از تب و عفونت 

آنتي بيوتيك  تجويز شده را به موقع و طبق دستور مصر  نمايي               -1

 و از دستكاري ناحيه برش خودداري كنيد .  

 

 

 

 

در صورت بروز هر گونه تب و يا ترشح ، قرمزي و التهلا  ملحل        -2

 عم  جراحي بعد از ترخيص به پزشك مراجعه كنيد . 

بعد از ترخيص جهت كشيدن بخيه ها در روز تعيين شده مراجعه              -3

 نماييد و در اين مدت روزانه دوش بگيريد . 

 ايجاد لخته در وريد هاي عمقي   -3

ترومبوز وريدهاي عمقي يعني لخته شدن خون در رگ هاي عملقلي             

 كه ممكن است به دلي  نوع عم  جراحي و بي حركتي رخ دهد .  

 

 

مراقبت هاي الزم جهت جلوگيري از ايجاد لخته 

 در وريدهاي عمقي

از جورا  هاي كشي تحت عنوان جورا  واريس بلر            -1

طبق سايز و قالب فرد بر طبق دستور پزشك استلفلاده            

 شود .  

حركات نرمشي در تخت را انجام دهيد . بله ويل ه                 -2

 حركات دوراني مچ پا اهميت زيادي دارد .  

عاليم آمبولي ريه ، درد قفسه سينه ، تنگي نفلس ،     -3

افزاي  عربان قلب و تنفس را در صلورت ايلجلاد بله               

 پرستار اطالع دهيد .  

 

 

 

 

 

 مراقبت بعد از جراحي

در چند روز اول غذاهاي سبك مصر  نماييد ، بهتر            -1

است از ماهي ، سوپ جوجه ، ساالد ، سبزيجات ، ميلوه             

جات تازه ، غذاهاي پر كلسيم مث  لبنيات ، آ  فلراوان            

 ، آبميوه و غالت استفاده گردد .  


