
 
  

 مىسل4مراقبت در 
 ، پیاس ٍ شیز  تا یک ّفتِ اس غذاّای ًفاخ هاًٌس حثَتات

 استفازُ ًکٌیس.

 
 ٍ هیَُ ، ثشیداتسفیثززار هثل  اس هَاز غذایی هلیي ، 

  . سیتَى استفازُ کٌیس رٍغي

 لیتز(رٍساًِ  2-4) هظزف ٍ ًَشیسى هقسار کافی هایؼات

      تِ تْثَز کیفیت فؼالیت کلیِ ّا ٍ رٍزُ ّا کوک 

 . کٌسهی 

  اس تززاشتي اخسام سٌگیي ٍ ایستازى طَالًی اختٌاب

 . شَز

  هحل ػول خزاحی را هزتة کٌتزل کززُ ٍ زر طَرت

قزهشی ٍ التْاب فَرا تِ  ٍخَز ّز گًَِ تزشح چزکی ،

 . پششک هؼالح اطالع زّیس 

 تزای هؼایٌِ ٍ کشیسى تریِ  ، یک ّفتِ پس اس تزذیض

 . ٌیستِ پششک هؼالح هزاخؼِ ک ّا

 

 
 

 تًصیه های مهم 4
 تا تْثَزی  کاهل هزاقثتْای زرهاًی را پیشگیزی کٌیس .

ذاًن ّایی کِ زر سٌیي تارٍی قزار زارًس السم است تساًٌس کِ 

تٌْا فقط تا یک تروساى ّن تارٍر هی شًَس اها اگز زٍ 

تروساى تززاشتِ شَز یائسِ هی شًَس ٍ زر طَرت تززاشتي 

ّز زٍ تروساى هی تَاًٌس اس خایگشیي کٌٌسُ ّای َّرهًَی تا 

 . طالحسیس پششک استفازُ کٌٌس

 . َصی را تِ پششک هؼالح اطالع زّیسحتوا خَاب پاتَل

ٍ ػسم  ستَْع ٍ استفزاؽ شسی تِ ػالین ّشسار هثل زرز شکن ،

اخاتت هشاح ٍ ًفد شکن تَخِ شَز ٍ زر طَرت تزٍس ّز کسام 

 . تِ پششک هزاخؼِ شَز اس ایي ػالین سزیؼاً
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 كیست تخمذان 
تَزُ ی حاٍی هایغ کِ زرٍى یا رٍی یک یا ّز زٍ تروساى 

 . رشس هی کٌس ٍ هؼوَال ذَش ذین است

 اوًاع كیست تخمذان4
شایؼتزیي ًَع آى کیست فَلیکَلی هی تاشس کِ کیست زر 

ًوَ کززُ ٍ  ، یکی اس فَلیکَلْا کِ تروک زر آى رشس هی کٌس

کیست ّای هتؼسز کَچک کِ زر .  پز اس هایغ هی شَز 

   تروساى رشس هی کٌس تِ ػلت اذتالالت َّرهًَی ایداز 

     هی شَز کِ تِ ایي حالت سٌسرم تروساى پلی کیستیک

 هی گَیٌس.

 
 

 

 عاليم بیماری4
 احساس ًاراحتی زر شکن 

 زرز ٌّگام هقارتت 

 تی ًظوی قاػسگی گاّی ّوزاُ تا ذًَزیشی شسیس 

 ذًَزیشی تؼس یائسگی 

  کیست ّای تشرگ تاػث فشار رٍی هثاًِ ٍ احتثاس

 . ازرار هی شًَس ٍ تکزار ازرار را ایداز هی کٌس

  اگز کیست پیچ ذَرزُ یا پارُ شسُ تاشس هَخة زرز

 . تَْع ٍ تة هی شَز شسیس شکن ،

 

 

 داري درماوي4
ایي زارٍّا  ، زر طَرت تدَیش زارٍّای ػس تارزاری ذَراکی

اگز ایي  احتثاس آب یا تَْع هی شَز .تاػث ػَارػی هثل 

ػالین شسیس تاشس یا ساتقِ تیواری قلثی یا فشار ذَى زاریس تِ 

 . پششک ذَز اطالع زّیس
 

 آمًزش قبل عمل4
 

شة  22شة قثل ػول شام سثک ذَرزُ ٍ اس ساػت  -1

 ًاشتا تاشیس.

زًساى  اخسام فلشی ، قثل اس ػول طال ٍ خَاّزات ، -2

 کٌیس ٍ لثاس هرظَص اتاق ػول تپَشیس هظٌَػی ٍ...را ذاج

. 

احتوال زارز طثح رٍس ػول تزای شوا سًَس ازراری  -3

 . گذاشتِ شَز

 زر طَرتی کِ تحت زرهاى تیوارّای ذاص هثل زیاتت یا -4
 فشار ذَى ّستیس اطالع زّیس.

 

 

 

 

 آمًزش های بعذ عمل4
رٍس اٍل ًثایس چیشی ترَریس تا سهاًی کِ اخاسُ زازُ شَز اتتسا 

 . رصین هایؼات را شزٍع کٌیس

هؼوَال رٍس تؼس ػول سًَس ازراری ذارج شسُ ٍ تِ شوا اخاسُ 

قثل اس ذزٍج سًَس  زازُ هی شَز ترت را تزک کٌیس ٍلی تا

 . حزکات پاّا را زرترت زاشتِ تاشیس اًوحت

زقیقِ لثِ ی ترت ًشستِ ٍ  25ٌّگام ذزٍج اس ترت اتتسا 

پاّای ذَز را آٍیشاى کٌیس زر طَرتی کِ سز گیدِ ًساشتِ 

تاشیس اس ترت ذارج هی شَیس راُ هی رٍیس )سٍزتز تزذاستي اس 

ترت تاػث پیشگیزی اس ػَارع ٍ هشکالتی هاًٌس ػفًَت 

 (. یل لرتِ ذَى زر پاّا هی شَزتٌفسی ٍ تشک

رٍس پس اس ػول هؼوَال پاًسواى تؼَیغ شسُ ٍ پاًسواى ػس 

آب گذاشتِ هی شَز کِ تا آى هی تَاًیس پس اس تزذیض زٍش 

تؼس اس ػول آى را تززاریس ٍ زر غیز ایي  تگیزیس ٍ رٍس چْارم

طَرت تا طالح زیس پششک هؼالح هی تَاًیس پاًسواى را 

سشَار یا تززاشتِ ٍ  زٍش تگیزیس ٍ  ًاحیِ ی ػول را تا 

 . زستوال ذشک کٌیس ٍ ًیاسی تِ پاًسواى هدسز ًیست
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