.5هؼوَال  48ساػت تؼس اس ػول پاًسواى تؼَیض ٍ رٍس سَم
تا صالحسیس پششک تزذیص هی شَیس.
.6پس از ترخیص تا یک َفتٍ اس غذاّای ًفاخ هثل حثَتات ٍ پیاس

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

استفازُ ًکٌیس .اس هَاز غذایی هلیي ٍ فیثز زار هاًٌس سثشیدات،هیَُ
ٍ رٍغي سیتَى استفازُ کٌیس تا اس یثَست خلَگیزی شَز
 .7اس تززاشتي اخسام سٌگثي(  4کیلَگزم) ٍ ایستازى تِ هست

تا آرزيی سالمتی يتُثًدی ضما عسیسان

واحدآموزش هب بیمار و خانواده

طَالًی ذَززاری کٌیس.
.8یک َفتٍ پس از ترخیص تٍ درماوگاٌ تیمارستان لائم(عج) یا

تلفي تواس :

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

مطة پسضک خًد تا خالصٍ پريوذٌ جُت کطیذن تخیٍ َا
مراجعٍ کىیذ.

کلیىیک پرستاری آمًزش سالمت يالع در درماوگاٌ مرکسی

.9خاومُای در سىیه تاريری مطلع تاضىذ در صًرتی کٍ جراح

تیمارستان لائم (عج) اتاق  41تا کادری مجرب ريزَای زيج

مجثًر ضًد یک تخمذان ضما را تردارد ضما می تًاویذ تا یک

از ساعت  03:8تا  443:8تصًرت رایگان آمادٌ پاسخگًیی تٍ

تخمذان تاردار ضًیذ.

سًاالت ضما می تاضذ.

درتارٌ کیست تخمذان چٍ
می داویذ؟

.64زر صَرتی کِ َر دي تخمذان تززاشتِ شَز شوا دچار یائسگی
شسُ ایس ٍ تایس زر صَرت صالحسیس پششکتاى اس خایگشیٌْای
َّرهًَی استفازُ کٌیس.
.66حتوا تا خَاب پاتَلَصی خْت پیگیزی زرهاى تِ پششک ذَز
هزاخؼِ کٌیس.
وكات لاتل تًجٍ3

منبع:
1.https://medlineplus.gov/ectopicpreg
nancy.html
2.https://www.clinicalkey.com

زر صَرت تة،قزهشی ،تَرم ،تزشح،اس سذن ًاحیِ ػول ّ،ز

.3تارزاری ٍ سایواى ٍیلیاهش ٍ،یزاست تیست ٍ چْارم تزخوِ

چِ سزیؼتز تِ پششک هؼالح ذَز هزاخؼِ کٌیس.

هْزًاس ٍلساى اًتشارات ارخوٌس6396

تا ريیكرد آمًزش خًد مرالثتی تٍ مذدجً ي خاوًادٌ
تارید ٍیزایش :زی 99
تارید تاسًگزی :زی 6446
کس تاسًگزی445 :

1
4

5

مذدجًی گرامی ایه ترگٍ آمًزضی،حايی وكاتی جُت

تطخیص کیست تخًدان چگًوٍ است3

.5ػول شوا تحت تیَْشی ػوَهی یا ًراػی اًدام هی شَز.

افسایص آگاَی ضما در ارتثاط تا کیست تخمذان می تاضذ

 .1ػالئن تالیٌی

 .6در صًرتی کٍ تحت درمان تیماریُای مسمه ماوىذ ( دیاتت ،

.امیذياریم ،وكات رکر ضذٌ ،پاسخگًی سًاالت ضما تاضذ.

 .2هؼایٌِ لگٌی

فطارخًن،ي غیرٌ)َستیذ تٍ پسضک یا پرستار خًد اطالع دَیذ،زیرا زر

 .3سًََگزافی

تزذی هَارز السم است زارٍّای شوا هَقتا قطغ یا تا زارٍی

 .4هوکي است اس الپاراسکَج خْت تشریص ًَع کیست

زیگزی خایگشیي شَز.

کیست تخمذان چیست؟
تَزُ ا ی حاٍی هایغ کِ زرٍى یا رٍی یک یا ّززٍ تروساى رشس
هی ًوایس را کیست تروساى گَیٌس.تروساًْا هحل شایؼی تزای
کیست ّستٌس.

اوًاع کیست تخمذان 3
ضایعترته وًع آوُا کیست فًلیكًلی است ( .فَلیکَل تَزُ
ّایی کزٍی شکل زر تروساى است کِ زر طی زٍرُ قاػسگی
یک یا چٌس ػسز اس آى رشس کززُ ٍ تروک را آساز هی کٌٌس)

ٍتززاشتي کیست استفازُ شَز.
درمان کیست تخمذان چیست؟
در کیستُای کًچک ٍسازُ ٍ تروسا ى پلی کستیک اس زارٍّای
ضس تارزاری ذَراکی تزای سزکَب فؼالیت تروساى ٍ کَچک
شسى کیست استفازُ هی شَز.
در کیستُای تسرگ ،هزکة،هشکَک ٍ زارای اخشا ء سفت ٍ
خاهس ،ػول خزاحی اًدام هی شَز.
آمًزش َای لثل از عمل3

.6رٍس اٍل ًثایس چیشی ترَریس .اس سهاًی کِ پزستار تِ شوا
اخاسُ زاز،اتتسا رصین هایؼات را شزٍع کززُ ٍ تِ تسریح تا
ًظز پششکتاى رصین هؼوَلی را شزٍع کٌیس.
.2درد تعذ از عمل طثیعی است ٍ پزستار شوا تا استفازُ اس
هسکٌْای تدَیش شسُ زر تسکیي زرز تِ شوا کوک هی کٌس.
.3تی حزکتی پس اس ػول هی تَاًس سثة رکَز ذَى زر پاّا
ٍ افشایش احتوال ػفًَت ریِ گززز،لذا تَصیِ هی شَز تعذ
از عمل تىفسُای عمیك داضتٍ تاضیذ،سرفٍ َای مًثر داضتٍ

تاضیذ ٍ اًسام ّای تحتاًی را زر ترت حزکت تسّیس ٍ

ػلت آى اذتالالت َّرهًَی است کِ سٌسرم تروساى پلی
کیستیک گَیٌس.

.6زر صَرت اٍرصاًسی تَزى ػول خزاحی ًاشتا تواًیس

چزذش پاّا را هزتثا اًدام زّیس

عالئم کیست تخمذان چیست؟

.2اگز ػول خزاحی اٍرصاًسی ًثَز هی تَاًیس شام سثک هیل کٌیس ٍ

.4هؼوَال رٍس تؼس اس ػول سًَس ازراری ذارج ٍ تِ شوا اخاسُ

کیستْای کَچک هؼوَال تسٍى ػالهت َستىذي کیستُای

اس ساػت  62شة ًاشتا تواًیس.

زازُ ذَاّس شس ترت ذَز را تزک کٌیس،زر ایي صَرت السم

کًچكتر از 6ساوتیمترَیچ مطكلی ایجاد ومی کىذ ٍ فقط ًیاس

.3تزای شوا آسهایش ذَى ٍ رسٍ ذَى اًدام هی شَز.

است اتتسا  65زقیقِ لثِ ی ترت ًشستِ ٍ پاّای ذَز را

تِ پیگیزی زارز .اگز کیستْا تشرگتز شًَس ٍ یا زچار ذًَزیشی

4شة قثل اس ػول خْت کاّش احتوال ػفًَت استحوام کٌیس .

یا پارگی شًَس ،هی تَاًٌس تاػث:درد ضكمی،حالت تًُع،

طالٍخَاّزات،اخسام فلشی،گیزُ سز،لٌش زًساى هصٌَػی را ذارج

آٍیشاى کٌیس،زر صَرتی کِ سزگیدِ ًساشتیس تا کوک

استفراغ سرگیجٍ شًَس.

کٌیس.
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پزستار اس ترت ذارج شسُ ٍ راُ تزٍیس.
3

