 .8بؼس اس وَرتاص ترای جلَگیری از عفًَت تِ هذت 2تاّ :فتِ
اجازُ استحوام در ٍاى ،ضٌا کردى ٍ استفادُ از تاهپَى را ًذاریذ.

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

.9زر ػزؼ 4تا ّ 6فتِ لاػسگی ػازی ضوا ضزٍع هی ضَز.

تا آرزٍی سالهتی ٍتْثَدی ضوا عسیساى

واحدآموزش هب بیمار و خانواده

تَجِ هْن
تلفي تواس :

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

کلیٌیک پرستاری آهَزش سالهت ٍاقع در درهاًگاُ هرکسی

اگریكی از هَارد زیر را داضتِ تاضیذ ،تایذ تا هرکس
درهاًی یا کلیٌیک سالهت زًاى خَد تواس تگیریذ3

درتارُ کَرتاش (ترداضتي تافت رحن)

چِ هی داًیذ؟

تیوارستاى قائن (عج) اتاق  41تا کادری هجرب رٍزّای زٍج
از ساعت  03:8تا  443:8تصَرت رایگاى آهادُ پاسخگَیی تِ
سَاالت ضوا هی تاضذ.

 خًَریسی ضذیذ از هْثل (ٍاشى)
 تة
منبع:

 درد در ضكن
 ترضح تذ تَ از هْثل (ٍاشى)
 ضرٍع ًطذى قاعذگی پس از ّ 6فتِ

1.https://medlineplus.gov/ency/article

2.https://www.clinicalkey.com

تَجِ داضتِ تاضیذ3

.3بارزاری ٍ سایواى ٍیلیاهش ٍ،یزاست بیست ٍ چْارم تزجوِ

ػول وَرتاص ّیچ تاثیزی زر رًٍس سًسگی ضوا ًسارز ٍ ضوا

هْزًاس ٍلساى اًتطارات ارجوٌس6396

تا رٍیكرد آهَزش خَد هراقثتی تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ

هی تَاًیس بؼس اس یه ّفتِ استزاحت  ،بسٍى ّیچ هطىلی
سًسگی ذَز را اس سز بگیزیس .

تارید ٍیزایص :زی 99
تارید باسًگزی :زی 6446
وس باسًگزی445 :

1
4

5

هذدجَی گراهی ایي ترگِ آهَزضی،حاٍی ًكاتی جْت

عَارض کَرتاش چست؟

افسایص آگاّی ضوا در ارتثاط تا کَرتاش هی تاضذ .اهیذٍارین

ذًَزیشی ،ػفًَت یا سَراخ ضسى رحن (سهاًی وِ ًَن زستگاُ

ً،كات رکر ضذُ ،پاسخگَی سَاالت ضوا تاضذ.

اس طزیك زیَارُ رحن ػبَر هی وٌس) .چسبٌسگی هطىالت هزبَط
بِ بیَْضی ًیش هوىي است رخ زّس .ایي عَارض ًادر ّستٌذ.

کَرتاز چیست؟
باسوززى زّاًِ رحن ٍ ذارج وززى بافت زاذل رحن را

آهَزش ّای قثل از عول کَرتاش چیست؟

.6وَرتاص با بیَْضی ػوَهی یا بی حسی ًراػی اًجام
هی ضَز .اگز ػلت ذًَزیشی سمط است هحػَالت حاهلگی

وَرتاص گَیٌس هی تَاًس بزای سمط،تطریع بیواری هاًٌس

ذارج ٍ اگز ػلت ذًَزیشی ًاهؼلَم است اس بافت زّاًِ رحن

پَلیپ (بافت بسٍى زرز وِ چسبیسُ بِ رحن است) یا زرهاى

ٍ رحن ًوًَِ بز هی زارًس.

ذًَزیشیْای غیز طبیؼی سًاى بِ وار رٍز.

.2زر غَرت ارسال ًوًَِ رحن تِ آزهایطگاُ  ،تعذ از دریافت

خًَریسیْای غیر طثیعی یعٌی چِ؟

جَاب  ،تِ پسضک هعالج ًطاى دّیذ.

ذًَزیشی زر سهاًی ذارج اس اًتظار اتفاق بیافتس .وِ هوىي است:

.3اس بلٌس وززى اجسام سٌگیي( 4ویلَ) طی ّ 1فتِ

 -6بؼس اس تواس جٌسی

ذَززاری وٌیس لبل اس ضزٍع ٍرسش با پشضه ذَز هطَرت

ٌّ - 2گام یائسگی یا بؼس اس آى
 -3زر بیي زٍ زٍرُ ی لاػسگی بِ غَرت لىِ بیٌی
 -4تزضح غیزطبیؼی اس ٍاصى یا ذًَزیشی زر ًیوِ ی اٍل حاهلگی
 - 5ذًَزیشی لاػسگی با فَاغل هٌظن ٍ حجن سیاز

 8 .1ساػت لبل اس ػول چیشی ًرَریس.
.2

لبل اس ػول بزای واّص آلَزگی ٍ احتوال ػفًَت

.4هوىي است ذًَزیشی  ،گزفتگی لگي ٍ ،زرز پطت را چٌس رٍس

استحوام وٌیس .

پس اس ػول زاضتِ باضیس .هعوَال درد را تا دارٍّای هسكي سادُ

 .3سیَر آالت.اجسام فلشی.گیزُ سز .لٌش.زًساى
هػٌَػیٍ.غیزُ را ذارج وٌیس.
.4

وٌیس.

ولیِ لباسْا حتی لباس سیز .جَرابْای ذَز را زر
آٍریس ٍ لباسْای هرػَظ اتاق ػول بپَضیس .

 .5الن ٍ آرایص ذَز را پان وٌیس
 .6لبل اس ذزٍج اس برص جزاحی ازرار ذَز را ترلیِ وٌیس .

کٌترل هی ضَد.

.5زاضتي هقارتت جٌسی  ،بؼس اس لطغ ذًَزیشی ٍ  6تا 2
ّفتِ پس اس ػول.
.6زر غَرت توایل بِ بارزاری هجسزالسم است حاهلگی خَد را سِ

هاُ تِ تاخیر بیاًساسیس تا رحن ضوا آهازگی السم را پیسا وٌس.
.7بؼس اس وَرتاص اس غذاّای سزضار اس آّي هاًٌس :گَضت
لزهش،جگز،ترن ,هزؽ ،غالت ،سبشیجات سبش ،وطوص سبش ،پستِ
استفازُ ًوَزُ ٍ زر غَرت ًیاس،بزای جبزاى ون ذًَی ذَز

لزغْای آّي تجَیش ضسُ تَسط پشضه را بِ هست سِ هاُ
استفازُ وٌیس.
1

2

3

