 -6تا سِ رٍس تعس اس عول غذاّای ًفاخ هاًٌس:هیَُ ذام ،
آب هیَُ ،حثَتات ً،رَریس.

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

;7زارٍّای ذَز را طثق زستَر استفازُ ًواییس.
ً -8وًَِ رحن ضوا تِ آسهایطگاُ ارسال ضسُ است .
جَاب آى را اس آسهایطگاُ گزفتِ ٍ تِ پشضک هعالج

با آرزيی سالمتی يبُبًدی ضما عسیسان

ًطاى زّیس.


 1تا َ0فتٍ بعذ از عمل بایذ ازمقاربت جىسی اجتىاب کرد



ضسته دستُا مُمتریه عامل در پیطگیری از عفًوت
است.

-9زر صَرتي کِ یثَست زاریس اس رٍغي سیتَى ،آلَ

تلفي تواس :

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

کلیىیک پرستاری آمًزش سالمت ياقع در درماوگاٌ مرکسی

واحدآموزش هب بیمار و خانواده

آوچٍ بایذ دربارٌ برداضته رحم
(َیسترکتًمی) بذاویم

بیمارستان قائم (عج) اتاق  41با کادری مجرب ريزَای زيج

ذطک ٍ اًجیز ذطک ذیس کززُ استفازُ کٌیس.

از ساعت  03:8تا  443:8بصًرت رایگان آمادٌ پاسخگًیی بٍ

-14آب ٍ هایعات سیاز هصزف کٌیس .

سًاالت ضما می باضذ.

-11زر سهاى زفع ازرار ٍ هسفَع ،تزای جلَگیزی اس
فطار تِ هحل تریِ ّا اس تَالت فزًگي استفازُ کٌیس.
 -11درصَرت ٍجَز تزضحات تا تَی تس،ذًَزیشی
ضسیس ٍ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 گزفتگي تا پشضک هطَرت

مىبع3

1.https://medlineplus.gov/ency/patientinst
ructions/000275.htm
2.2.https://www.clinicalkey.com

-2تارزاری ٍ سایواى ٍیلیاهش ٍ،یزاست تیست ٍ چْارم تزجوِ
هْزًاس ٍلساى اًتطارات ارجوٌس1396

ًواییس.

با ريیكرد آمًزش خًد مراقبتی بٍ مذدجً ي خاوًادٌ
تارید ٍیزایص :زی 99
تارید تاسًگزی :زی 1041
کس تاسًگزی440 :

1
4

5

مذدجًی گرامی ایه برگٍ آمًزضی،حايی وكاتی جُت

علت برداضته رحم چیست؟

افسایص آگاَی ضما در رابطٍ با برداضته رحم

 ذًَزیشی ّای طَالًي هست

-1تاسهاًي کِ کاهال َّضیار ًطسُ ایس ًثایس اس راُ زّاى

(َیسترکتًمی) می باضذ .امیذياریم ،وكات رکر ضذٌ

 زرزّای لگٌي هشهي

چیشی ترَریس.

،پاسخگًی سًاالت ضما باضذ.

 فیثزٍم (تَهَرّای ذَش ذین رحن)

-1زرز تعس اس عول کِ طثق زستَر اس هسکي استفازُ

 رضس تافت غیز ستیعي (اًسٍهتزیَس)

ذَاّس ضس .زرز هوکي است تِ علت3:

آمًزش َای بعذ از عمل برداضته رحم چیست؟

 تسذیوي ّا

ًفد ضکن-تي حزکتي زر طي عول ٍ تعس اس آى-تزش

برداضته رحم (َیسترکىًمی) چیس؟3

قبل از برداضته رحم چٍ وكاتی را بایذ رعایت کىیذ؟

جزاحي-احتثاس ازراری تاضس.

تززاضتي رحن ًَعي عول جزاحي است کِ زر آى  ،قسوتي

 .1رٍس قثل اس عول حوام کٌیس.

-0هزاقثت اس هحل سذن :پاًسواى تعس اس  08ساعت

یا کل رحن تززاضتِ هي ضَز .زر صَرتي کِ تروساى ّا

 8 .2ساعت قثل اس عول ًاضتا تاضیس.

تززاضتِ هي ضَز اگز تریِ ّا جذتي ًثاضس یک ّفتِ تعس

ّن تززاضتِ ضَز ً ،تیجِ آى  ،عسم تَاًایي سى زر تارزار
ضسى است ٍ .یائسگي ًیش ایجاز هي ضَز.
عول جزاحي اس طزیق ضکن یا ٍاصى اًجام هي ضَز.
عمل جراحی زماوی تًصیٍ میضًد کٍ دیگر راٌ درمان
دیگری باقی وماوذٌ باضذ

.3

تْتز است 10ساعت قثل اس عول ،رصین هایعات جْت

هي تَاى آى را کطیس.

ذالي ضسى رٍزُ ّا زاضتِ تاضیس.

زر صَرتي کِ هحل سذن گزم،قزهش،زرزًاک ٍ تزضح

 .4زر صَرت استزس ضسیس ،تا تَصیِ پشضک ضة قثل اس
عول ،اس آراهثرص استفازُ کٌیس.
 .5قثل اس ٍرٍز تِ تیوارستاى آرایص صَرت ٍ الک ًاذي ّا
را پاک کٌیس.

زاضتِ تاضس تا پشضک هطَرت کٌیس.
-0تعس اس تزذیص ،زر هٌشل حوام کٌیس ،سپس پاًسواى را
تززاضتِ ٍ ًیاس تِ پاًسواى هجسز ًیست  .سذن را تا سطَار
ذطک کٌیس

 .6الٌگَ ٍ اًگطتز ٍ توام سیَر آالت ذَز را ذارج کٌیس.

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