
 

  

 

 
 

چٌذ تَرم ٍ کثَدی در ًاحیِ  تزش جزاحی   -7

رٍس ٍجَد خَاّذ داضت  کِ در رٍس دٍم ٍ سَم  

تؼذ اس ػول تِ حذاکثز هی رسذ ٍ سفتی گزدى 

 . ّن تزای حذٍد یک هاُ ٍجَد خَاّذ داضت

راهی آجْت کاّص تَرم تارّای صَتی تِ  -8

صحثت ًواییذ  ٍ اس تلٌذ صحثت کزدى خَدداری 

 .  ًواییذ

در چٌذ رٍس اٍل پس اس ػول هختصزی  -9

آراهص  ی، تایست ی استخطًَت صذا طثیؼ

 . خَد را حفظ کٌیذ

تزای حذاقل سِ ّفتِ اس کص ٍ قَس دادى  -01

تِ گزدى خَد یا کطیذى آى تِ ػقة خَدداری 

کٌیذ سیزا تاػث تحت کطص قزار دادى  تزش 

 .   جزاحی هی ضَد

تؼذ اس تزداضتي  پاًسواى یک چسة کَچک  -00

 . ى ضوا تاقی هی هاًذرٍس تز رٍی گزد 01تا 

ّای جزاحی تِ ًَر آفتاب حساس ّوِ تزش  -21

ّستٌذ کِ تَصیِ هی ضَد تؼذ اس تْثَدی 

هاُ اس ضذ آفتاب رٍی  6کاهل تزش جزاحی  تا 

 . تزش جزاحی استفادُ ضَد

 

 

 

 
 

 دارو

  
هختصزی درد را تجزتِ هی کٌیذ. یا گاّا هوکي  -2

 اس سفتی ٍ درد در ًاحیِ ضاًِ ، گزدى ٍ پطت  ٍ یا است

سزدردّای تٌطی  تزای چٌذ رٍس ضکایت داضتِ تاضیذ .   -0

 .  جْت تسکیي درد هسکي تجَیش ضذُ را استفادُ ًواییذ

2-  

طَر دارٍّای تجَیش ضذُ هاًٌذ آًتی تیَتیک را تِ  -2 -3

 . کاهل هصزف ًواییذ

4-   

اگز تیزٍئیذ تِ طَر کاهل تزداضتِ ضذُ است ضوا  -3

تایذ تا آخز ػوز دارٍّای جایگشیي کٌٌذُ َّرهَى 

 . تیزٍئیذ  سیز ًظز پشضک هصزف ًواییذ
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یک غذُ ی درٍى ریش است کِ در جلَی  تیزوئید 

گزدى ٍ در پاییي حٌجزُ قزار گزفتِ ٍ ضثیِ تِ یک 

ایي غذُ یکی اس اػضاء هْوی است کِ  . تاضذ پزٍاًِ هی

  .را کٌتزل هی کٌذ ( هتاتَلیسن)  سَخت ٍ ساس تذى

 

ّوِ  یا تزداضتي تخطی تیزوئیدکتومی چیست؟ 

          تِ رٍش جزاحی تیزٍئیذکتَهی غذُ تیزٍئیذ را

 .گَیٌذهی 
 

 :اس عمل  بعد اقدامات  
 

 تغذیه   

ذ ، اس سهاًی کِ پزستار رٍس اٍل ًثایذ چیشی تخَری -0

ٍ سزد استفادُ تِ ضوا اجاسُ داد هایؼات خٌک 

 .  کٌیذ

 هؼوَال اضکال در تلغ ٍجَد دارد   تٌاتزایي  -2

زم کِ ًیاس تِ جَیذى ًذاضتِ ًاس رٍس تؼذ غذاّای 

 .استفادُ کٌیذ  تاضذ

 .  اس هصزف چای ، قَُْ ٍ کَال خَدداری کٌیذ -3

 

 فعالیت 

در تستز پاّا را حزکت دّیذ تا اس لختِ ضذى  -0

 . یطگیزی ضَدپخَى 

قزار تگیزیذ ٍ تؼذ اس ػول تِ صَرت ًیوِ ًطستِ  -2

  . سز را تاال ًگِ داریذ

 

 

 

 

اس چزخاًیذى هکزر سز جلَگیزی کٌیذ تا فطار  -3

  .  ّا ٍارد ًطَد رٍی تخیِ

 تؼذ اس ػول یک یا دٍ لَلِ جْت تزضحات  -4

تؼثیِ خَاّذ ضذ کِ قثل اس تزخیص تزداضتِ 

 .  خَاّذ ضذ

 

س اس ػول در ٌّگام گزداًیذى سزٍ ًطستي پ -5

طت سز قزار دّیذ تا اس فطار آهذى پدست ّا را 

 . تز ًاحیِ جزاحی جلَگیزی ضَد

گش دّاى ، گشدر صَرت تزٍس لزسش در اطزاف   -6

 تِ پزستار،کزختی ، خارش ، سفتی ػضالت  

 اطالع دّیذ.

راهی آجْت کاّص تَرم تارّای صَتی تِ  -7

ٍ اس تلٌذ صحثت کزدى خَدداری صحثت کزدُ 

 .  کٌیذ

اس استزس ٍ ًاراحتی اجتٌاب کزدُ ٍ آراهص  -8

 .  داضتِ تاضیذ

در صَرت احساس سٌگیٌی ٍ فطار تز ًاحیِ تزش  -9

جزاحی یا اضکال در تلغ ، تالفاصلِ تِ پزستار 

دّیذ  اطالع

  دّیذ. 

 

 
 

 مزاقبت های پس اس تزخیص در منشل 
 

ضوا تایذ یک ّفتِ در هٌشل استزاحت کٌیذ  ٍ  -0

 . اس تزداضتي اجسام سٌگیي اجتٌاب ًواییذ

در دٍّفتِ اٍل تؼذ اس ػول ، ّیچ ٍرسضی اًجام  -2

. در ّفتِ سَم ٍ چْارم تؼذ اس ػول   ًذّیذ

 .  فقط هجاس تِ اًجام ٍرسش ّای سثک ّستیذ

ٍرسش ّای تواسی هاًٌذ تا یک هاُ اس اًجام  -3

 . ٍرسضْای رسهی خَدداری کٌیذ

 

رٍس گلَ درد خَاّیذ  01-04تِ طَر هؼوَل   -4

 .  داضت

ٌّگام خَاب سِ ػذد تالص سیز سز خَد  -5

 . تا سز ضوا تاالتز اس سطح قلة تاضذ  تگذاریذ

 

رٍس تؼذ اس ػول هی تَاًیذ دٍش تگیزیذ اگز  -6

سخن ضوا خیس ضذ تِ آراهی تا گذاضتي ٍ 

 آى را خطک کٌیذ .یزداضتي یک حَلِ تویش 

 .  رٍی سخن پواد یا کزم قزار ًذّیذ
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