-3تزای کٌتزل کارکزز للة ٍ کلیِ ،سٌس ازراری زاریس کِ  11تا
 10ساعت تعس اس عول ذارج هی شَز.

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

-0رٍز عول اجازُ خرٍج از تخت را ًذاریذ ٍلی هساٍم اًسام
تحتاًی ٍ ذصَصا چزذش هچ پا را زر ترت زاشتِ تاشیس تا اس
رکَز ذَى ٍ ایداز لرتِ زر پای ذَز خلَگیزی کٌیس.
-0سهاًیکِ تِ شوا اخاسُ ذزٍج اس ترت زازُ شس،اتتسا  10زلیمِ

با آرزٍی سالهتی ٍبْبَدی ضوا عسیساى

واحدآموزش هب بیمار و خانواده

لثِ ترت ًشستِ پاّا را آٍیشاى کٌیس زر صَرتی کِ سرگیجِ

ًذاضتیذ با کوک پرستار از تخت خارج شَیس.

تلفي تواس :

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

 10-6ساعت تعس اس عول پاًسواى تززاشتِ شسُ ٍ تا
صالحسیس

کلیٌیک پرستاری آهَزش سالهت ٍاقع در درهاًگاُ هرکسی

پششک  21ساعت پس از عول هی تَاًیذ دٍش سرپایی گرفتِ ٍ

بیوارستاى قائن (عج) اتاق  41با کادری هجرب رٍزّای زٍج

هحل عول را زستکاری ًکززُ ٍ تا زستوال تویش ذشک ٍ تا
سشَار تِ فاصلِ  34ساًتیوتزی هحل عول را گزم کٌیس.

حاهلگی خارج از رحن چیست؟

از ساعت  03:8تا  443:8بصَرت رایگاى آهادُ پاسخگَیی بِ
سَاالت ضوا هی باضذ.

-2اس غذاّای ًفاخ استفازُ ًکٌیس .اس غذاّای هلیي ٍ
فیثززار هاًٌس:سثشیدات هیَُ،رٍغي سیتَى استفازُ کٌیس تا
اس یثَست خلَگیزی شَز.

ًكات قابل تَجِ3
.1زر صَرت تة،لزهشی ،تَرم ،تزشح،اس سذن ًاحیِ عول
ّ،ز چِ سزیعتز تِ پششک هعالح ذَز هزاخعِ کٌیس.
.1یک ّفتِ پس از ترخیص تِ زرهاًگاُ هزاخعِ کٌیس،تا زر
صَرت اهکاى تریِ ّای شوا کشیسُ شَز.

منبع:
1.https://medlineplus.gov/ectopicpreg
nancy.html
2.https://www.clinicalkey.com
-3تارزاری ٍ سایواى ٍیلیاهش ٍ،یزاست تیست ٍ چْارم تزخوِ

با رٍیكرد آهَزش خَد هراقبتی بِ هذدجَ ٍ

هْزًاس ٍلساى اًتشارات ارخوٌس1393
تارید ٍیزایش :زی 99
تارید تاسًگزی :زی 1041
کس تاسًگزی440 :
1
4

5

هذدجَی گراهی ایي برگِ آهَزضی،حاٍی ًكاتی جْت

عالئن 3

افسایص آگاّی ضوا در ارتباط با حاهلگی خارج از رحوی

 .1زرز شکن ّوزاُ تا ذًَزیشی ٍ لکِ تیٌی

هی باضذ .اهیذٍارین ً،كات رکر ضذُ ،پاسخگَی سَاالت ضوا

 .2تاذیز زر لاعسگی یا تست حاهلگی هثثت

باضذ.

 .3سزگیدِ،تَْع استفزاغ ،زرز پْلَ  ٍ،زرز لفسِ سیٌِ

آهَزش ّای قبل از عول

 .4گزفتگی عضالت ٍ ضعف
حاهلگی خارج رحوی چیست؟
اگز تروک لماح یافتِ زر ّز هحل ،تِ خش الیِ زاذلی رحن
لزار گیزز ،حاهلگی ذارج اس رحن گَیٌس کِ تیشتز زر لَلِ
ّای رحوی اتفاق هی افتس .

اگرغیرطبیعی پارُ ضَد ٍ باعث خًَریسی گردد ،عالئن

.1زر صَرت اٍرصاًسی تَزى عول خزاحی ًاشتا تواًیس

عبارتٌذ از3

.1اگز عول خزاحی اٍرصاًسی ًثَز هی تَاًیس شام سثک هیل کٌیس ٍ

فشار ذَى پاییي ٍ ضعف شسیس

اس ساعت  11شة ًاشتا تواًیس.

فشار ٍ زرز شسیس ٍ ًاگْاًی زر لسوت پاییي شکن

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

تطخیص3
ایي تیواری اس طزیك آسهایش ذَى ٍ تست حاهلگی هثثت ٍ

علت حاهلگی خارج رحوی3

.0لثل اس عول طالٍخَاّزات،اخسام فلشی،گیزُ سز،لٌش
زًساى هصٌَعی را ذارج کٌیس ٍ لثاس اتاق عول تپَشیس.
.0عول شوا تحت تیَْشی عوَهی یا ًراعی اًدام هی شَز.

اًدام سًََگزافی لاتل تشریص است ّوچٌیي عالئن

 .6در صَرتی کِ تحت درهاى بیواریْای هسهي هاًٌذ ( دیابت ،

کلیٌیکی تیوار هعایٌِ شکن تسیار کوک کٌٌسُ است.

فطارخَىّ)...،ستیذ بِ پسضک یا پرستار خَد اطالع دّیذ،زیرا زر

درهاى3

تزذی هَارز السم است زارٍّای شوا هَلتا لطع یا تا زارٍی

حاهلگی خارج رحوی یک اٍرشاًس هحسَب هی ضَد

زیگزی خایگشیي شَز.

ٍ تایس سزیعا تحت عول خزاحی لزار گیزیس

آهَزش ّای بعذ از عول

 .1هشکالت لَلِ ّا ی رحوی ٍ رحن

-1رٍس تعس اس عول تا اخاسُ پششک ،رصین هایعات شزٍع

 .2ساتمِ زاشتي حاهلگی ذارج رحوی

شسُ ٍ هی تَاًیس(آب،چای،آب کوپَت،سَج)هیل کٌیس.

 .3عفًَت ّای لثلی ٍ خزاحی ّای شکوی

زر صَرت تحول هایعات ٍ زاشتي اخاتت هشاج ،رصین هعوَلی تزای

عَاهلی هاًٌذ 3

شوا شزٍع هی شَز.

سي تیش اس  30سال -حاهلگی ،زر ٌّگام زاشتي یک

-1توزیٌات تٌفس عویك ٍ،سزفِ تِ گشاز ٍ تاس شسى ریِ ّای

زستگاُ زاذل رحوی(  -) IUDچسثٌسگی لَلِ ّای رحوی

رٍی ّن ذَاتیسُ شوا کوک هی کٌس ٍ اس عفًَت ریِ ّا پیشگیزی

ٍ تزذی اس زرهاى ّای ًاتارٍری

هی ًوایس.
قبل از اًجام سرفِ،هیتَاًیذ با یک بالطت کَچک یا حَلِ تا ضذُ هحل

خطر حاهلگی خارج رحوی را افسایص هی دٌّذ

1

عول خَد را ثابت ًگْذاریذ تا از درد پیطگیری کٌیذ.
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3

