 -8اس تلٌس کززى اجسام سٌگیي( 0کیلَ) زر  0تا ّ 8فتِ
ذَززاری کٌیس قثل اس ضزٍع ٍرسش تا پشضک ذَز

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

هطَرت کٌیس.
-9تا سِ رٍس تعس اس عول غذاّای ًفاخ هاًٌس:هیَُ ذام  ،آب

واحدآموزش هب بیمار و خانواده

هیَُ ،حثَتات ً،رَریس.
;14زارٍّای ذَز را طثق زستَر استفازُ ًواییس.

بب آرزٍی سالهتی ٍبْبَدی ضوب عسیساى

ً -11وًَِ رحن ضوب بِ آزهبیطگبُ ارسبل ضذُ است  .جَاة
آى را از آزهبیطگبُ گرفتِ ٍ بِ پسضه هعبلج ًطبى دّیذ.

تلفي تواط :

..........................................



 1تب ّ0فتِ بعذ از عول ببیذ ازهمبربت جٌسی اجتٌبة ورد

ولیٌیه پرستبری آهَزش سالهت ٍالع در درهبًگبُ هروسی



ضستي دستْب هْوتریي عبهل در پیطگیری از عفًَت است.

بیوبرستبى لبئن (عج) اتبق  41بب وبدری هجرة رٍزّبی زٍج

چسبٌذگی جفت چیست ٍ چرا ایجبد
هی ضَد؟

از سبعت  03:8تب  443:8بصَرت رایگبى آهبدُ پبسخگَیی بِ

 -11درصَرت ٍجَز تزضحات تا تَی تس،ذًَزیشی ضسیس

سَاالت ضوب هی ببضذ.

ٍیا ّز گًَِ قزهشی یا زرز یا تة فَرا تِ پشضک هعالج ذَز
هزاجعِ ًوائیس.
ٌّ-11گام عطسِ ٍ سزفِ اس یک تالص کَچک تزای فطار
کوتز تِ تریِ ّا استفازُ کٌیس.
-10زر صَرت تززاضتي کاهل رحن ٍ تروساى حتوا تزای
پیطگیزی اس گز گزفتگی تا پشضک هطَرت ًواییس.

هٌبع3

https://medlineplus.gov/ency/patientinstru
ctions/000275.htm
-2تارزاری ٍ سایواى ٍیلیاهش ٍ،یزاست تیست ٍ چْارم تزجوِ
هْزًاس ٍلساى اًتطارات ارجوٌس1393
بب رٍیىرد آهَزش خَد هرالبتی بِ هذدجَ ٍ خبًَادُ
تارید ٍیزایص :زی 99
تارید تاسًگزی :زی 1041
کس تاسًگزی440 :

1
4

5

هذدجَی گراهی ایي برگِ آهَزضی،حبٍی ًىبتی جْت

علت چسبٌذگی جفت چیست؟

افسایص آگبّی ضوب در رابطِ بب چسبٌذگی جفت ٍ علت آى

 ساتقِ اًجام سشاریي زر تارزاری قثلی یا کَرتاص

هی ببضذ .اهیذٍارین ً،ىبت رور ضذُ ،پبسخگَی سَاالت ضوب

 حزاحی رحن ( تعلت فیثزٍئیس)

ببضذ.

 جفت سزراّی (قزار گزفتي جفت زر پاییي رحن )
 سي هازر تاالی  10سال
 اذتالالت رحن هاًٌس اًذٍهتریَز (رضس تافت زاذلی رحن

جفت چیست ٍ چِ ًمطی برای جٌیي دارد؟
جفت تافتی است کِ زر طی تارزاری ّوشهاى تا رضس جٌیي

-1ذًَزیشی یا لکِ تیٌی زر سِ هاِّ سَم تارزاری را جسی

تیزٍى اس رحن ) ٍ فیبرٍئیذ (رضس تَزُ ّای ذَش ذین زر

تگیزیس ٍ حتوا تِ پشضک هزاجعِ ًواییس

زیَارُ رحن )

-1ذًَزیشی تِ علت چسثٌسگی جفت هوکي است تاعث

زر زاذل رحن رضس هی کٌس ٍ ًقص آى زر اکسیضى رساًی

 کطیسى سیگار

سایواى سٍزتز اس هَعس تزای جلَگیزی اس عَارض تعسی

ٍ اًتقال هَازغذایی ٍ پاکساسی هَاز زفعی زر جٌیي را

راُ تطخیص چسبٌذگی جفت چیست؟

ضَیس (در صَرت خًَریسی ضذیذ هوىي است رحن برداضتِ ضَد)

بْتریي راُ تطخیص از طریك سًََگرافی است ٍلی اًجام

-1هتاسفاًِ تعس اس تززاضتي رحن تَاًایی تارٍری را ًساریس

اًجام هی زّس.
چسبٌذگی جفت چیست؟
زر تارزاری ًزهال جفت اس زیَارُ رحن جسا ٍ ذارج
هی ضَز ٍلی گاّی قسوتی اس جفت ،رگْای ذًَی ٌّگام
رضس زر زیَارُ رحن فزٍ هی رٍز ٍ اس رحن جسا ًوی ضَز.
ایي ورتب

( MRIام آر آی ) ٍ ّوچٌیي آزهبیص آلفب فیتَپرٍتئیي کِ

ٍ پزیَز (عازت هاّاًِ ) ًوی ضَیس.

اس جٌیي تزضح هی ضَز کوک کٌٌسُ است.

-0تزای هطکل ایجاز ضسُ ٍ احساط غوگیٌی زر ایي

درهبى چسبٌذگی جفت چیست؟

زٍراى،هی تَاًیس تا یک رٍاًطٌاط

هازر تارزار بالفبصلِ بِ بیوبرستبى هٌتقل ٍ سایواى اس طزیق

صحثت کٌیس.

سشاریي اًجام هی گززز ٍ .گاّی السم است رحن تززاضتِ ضَز

ّ-0ویطِ تِ یاز زاضتِ تاضیس سالهتی

ایي اقسام اس هزگ هازر ًاضی اس ذًَزیشی جلَگیزی هی کٌس

ذَز ٍ فزسًستاى زر اٍلَیت است.
-6تعس اس عول جزاحی پاًسواى تعس

پرورتب

آورتب

اس  08ساعت تززاضتِ هی ضَز اگز تریِ ّا جذتی ًثاضس
یک ّفتِ تعس هی تَاى آى را کطیس.
در صَرتی وِ هحل زخن گرم،لرهس،دردًبن ٍ ترضح داضتِ ببضذ بب
پسضه هطَرت وٌیذ.

-7تعس اس تزذیص ،زر هٌشل حوام کٌیس  ٍ ،پاًسواى را

چسبٌذگی جفت ببعث خًَریسی رحن در سِ هبِّ سَم ببرداری ٍ

تززاریسً،یاس تِ پاًسواى هجسز ًیست .سذن را تا سطَار

ون خًَی هبدر بعذ از زایوبى هی ضَد.

ذطک کٌیس
1

2

3

