
 عٌَاى الشاهبت آهَسش ثِ ثیوبر تَسط پزستبر در ثذٍ پذیزش در ثخص

هعزفی ثخص  آهَسش در خػَظ ٍاحذ ثیوبر )سًگ احؿبر پزستبر ، ، ًزدُ ٍ حفبظ تخت ، اّزم ّبی تخت  

ٍخذهبت 

 غیزدرهبًی 

 سزٍیسْبی ثْذاضتی

 اهىبًبت رفبّی ثخص )هبًٌذ  هجل ثزای ّوزاّیبى ، یخچبل ٍ تلفي داخل ضْزی ....( 

 هحل آثذارخبًِ ٍ ًوبسخبًِ  ٍ  اهىبًبت عجبدی ثیوبراى

 آهَسش دستجٌذ ضٌبسبیی

لَاًیي ولی  سبعت هاللبت ٍلَاًیي حؿَر ّوزاُ ثز ثبلیي ثیوبر

هَجَد در ثخص 

 ٍ ثیوبرستبى

 سبعت ٍیشیت پشضىبى 

 هطىلدادى ثِ پزستبر در غَرت ثزٍس  طالعدرخَاست اس ثیوبر یزای ا

ثزای ثیوبر حَُ تْیِ لجبسً  

 سبعت سزٍ غذا ثزای ثیوبراى ٍّوزاّیبى 

( هی هذدوبری ٍ...... فیشیَتزاح ، داًطجَیبى ، ، سزپزستبر ، ووه ثْیبر ، خذهِ ، ضه، پزستبرپش) ًیدرهب ولیِ وبدر

ًوبیٌذٍظبیف خَد را ثیبى  ضزحٍی ًوبیٌذ ثبیست در ثذٍ پذیزش خَد را ثِ ثیوبر هعزف  

هعزفی تین 

 پشضىی

ضىبیبت ثِ رسیذگی ًحَُ ،   ّشیٌِ ّبی درهبى ٍ ثیوِ ،هٌطَر حمَق ثیوبر  حمَق ثیوبر  

 

 عٌَاى الشاهبت آهَسش ثِ ثیوبر تَسط پزستبر درحیي ثستزی

 ْبعالئن ًٍطبًِ ّبی ثیوبریتَؾیحبت هختػز در خػَظ ثیوبری ، فزایٌذ ثیوبری ، سیز ثیوبری ٍ
َع ثیوبری ٍ ًحَُ درهبى ٍ ً

 هزالجت
 السم هی ثبضذ.َُ درهبى ثیوبری ٍ هزالجت ّبی وِ جْت درهبى ثیوبری ًح

 

 )دٍساص دارٍ)آهَسش در خػَظ هیشاى هػزف دارٍ 

هیشاى ، هذت ، ًحَُ غحیح 

 هػزف ٍ عَارؼ دارٍّب

 ذت سهبى هػزف دارٍه

 حَُ غحیح هػزف دارًٍٍ  اًَِدى ثیوبر اس دارٍّبی هػزف رٍسًوآگبُ 

 دارٍ ؼىبت هْن عَارًهَسش آ

 دارٍ ثْتز چِ سهبًی هػزف ضَد 
 ت غذا ٍ دارٍتذاخال

 ذخل هی ًوبیغذاّب ایجبد عبرؾِ ٍ تذا یثب ثزخ آًْب دارٍّبی وِ هػزف ّوشهبى

 استزاحت هطلك ، استزاحت ًسجی ، سهبى فعبلیت ٍ تحزن 

 ثیوبرهیشاى فعبلیت 
 ولزٍع فعبلیت ّبی ثعذ اس عضهیشاى ٍ سهبى 

 ْبی ٍ فعبلیت ّبی هٌبست در ّز ثیوبریضٍرس

 سیطٌْبی هٌبست پَ

 ًَع رصین غذایی 

 تغذیِ ٍ رصین غذایی

 رعبیت رصین غذایی تَسط ثیوبر 

 تَسط ثیوبر یرصین غذای تحول 

، هبیعبت ، سیزٍس وجذی ،  لپز پزٍتئیي ، پز وبلزی ، للت ، دیبثت ، ثعذ اس عو ) ی ثزای ثیوبرتعزیف رصین غذای

 ، پز پتبسین ، اٍرهیه ، ون پتبسین ٍ.....( ولیَی



 ....َریٌگ ، ثگ ادراری ،سزم ّب ٍبًیت:درى ّب ، ه التحَُ هزالجت اس اتػبً

  ایوٌی یب احتیبطبت
ی ٍ سزگیجِ ثِ دًجبل ثلٌذ ضذى اس خَى ٍؾعیت طبروبّص ف ًبضی اساس غذهبت  طگیزی، پی side Bed ی: بت ایوًٌى

 ....ٍ تخت 

 ثِ دریبفت دارٍ ًسجت یخَد هزالجت

 ٍ یب سًََ گزافی یب ّزالذام پبراولیٌیه  جبم پزٍسیجز یب آسهبیصضزح چگًَگی اً

لذاهبت تطخیػی ، درهبًی ٍ ا

 آسهبیطبت

 ٍ ثعذ اس پزٍسیجز ّب السم  لجل ّبٍ هزالجت ّبی  یآهبدگ

 ّبّذف اس اپجبم پزٍسیجز

 یٍ تْبجو ی خیػطِ الذاهبت تًّزگَتَؾیح هشایب ٍهعبیت 

ثیوبر سزیعب پزستبر ٍ  یاتفبق ثیبفتذ ٍ ثبیستذار دٌّذُ ای وِ در حیي ثستزی هوىي است جْت ثیوبر ّط الئن ع

 ه را هطلع سبسدضپش

 دضَتَؾیح دادُ  ین ّیپَ ٍ ّیپز گلیسوالیثِ عٌَاى هثبل در خػَظ ثیوبری دیبثت ع

یب خًَزیشی اس هحل عول ، ًذاضتي دفع ادرار ،عذم اجبثت هشاج ، درد لفسِ سیٌِ ، تٌگی ًفس ، طپص للت  ٍ عالیوی 

 اس ایي لجیل

 ِ ّبی خطز حیي ثستزیًطبً

 ٍ تزن آى  ت ٍ هَاد رٍاى گزداىًیبذف اس عذم هػزف دخبّ
عذم هػزف دخبًیبت ٍ هَاد 

 رٍاى گزداى

  ت بالهزالجت اس اتػ ًبحیِ عول ،هزالجت اس سخن ، يیطپَس، فعبلیت ی ،رصین غذای
هزالجت ّبی لجل ٍ ثعذ اس 

 عول

 یطگیزی اسعفًَتْب پ

 هزالجت اس سخن

 پَسیطي ّب 

 عالین سخن ثستز 

 هزالجت اس پبًسوبى ٍ تعذاد دفعبت تعَیؽ پبًسوبى 

 عالین سخن عفًَی 

 هسبئل ثْذاضت فزدی ضستطَی دستْب ٍ وٌتزل عفًَت ٍ رعبیت ًىبت ایشٍالسیَى در ثیوبراى  

 خَاة ٍ استزاحت ارائِ راّىبرّب جْت ثْجَد خَاة ٍ استزاحتهطىل در غَرت ٍجَد 

 زی اس یجَستطگیراُ ّبی پی
 الگَی دفع

 ًَتاس عفیطگیزی ثزرس ٍؾعیت ادراری ٍ پ

 (.ي ّب ٍیطٌحزاف فىز ، پَسًّبی آرام سبسی ، ا یىْبیتىٌی )ٍش ّبی غیز دارٍیر
 هذیزیت درد

 یرٍش ّبی دارٍی

ل ت ّبی هحًٍ پیبهذّبی وِ ثعذ اس درهبى ثیوبری اهىبى دارد جْت ثیوبر ایجبد گزدد ثِ عٌَاى هثبل عفَ ؼعَار

 عول

یبهذ ّبی احتوبلی ًبضی اس پ

 درهبى

 

 

 

 



 عٌَاى الشاهبت آهَسش ثِ ثیوبر تَسط پزستبر درحیي تزخیع

 سهبى هزاجعِ ثِ پشضه هضپشم سهبى ٍ هىبى هزاجعِ ثِ عالا

 السم هی ثبضذ.َُ درهبى ثیوبری ٍ هزالجت ّبی وِ جْت درهبى ثیوبری ًح

 دارٍّبی پس اس تزخیع حَُ هػزف دارٍّبً

 دارٍّب هحل ًگْذاری

 ٍ هْن دارٍّب یاحتوبل ؼعَار

 حَُ غحیح هػزف دارًٍٍ  اًَِدى ثیوبر اس دارٍّبی هػزف رٍسًوآگبُ 

 دارٍّب تَسط ثیوبر ضٌبخت ًبم 

ت غذا ٍ دارٍتذاخال دارٍ ثْتز چِ سهبًی هػزف ضَد  

 ذخل هی ًوبیغذاّب ایجبد عبرؾِ ٍ تذا یثب ثزخ آًْب دارٍّبی وِ هػزف ّوشهبى

ثزًبهِ خَد هزالجتی ٍ  هزالجت اس سخن

تىٌیه ّبی ثبستَاًی در 

 هٌشل

 ت فزدیاضثْذ

 ٍ پَسیطي هٌبست ْبی ٍ فعبلیت ّبی هٌبست در ّز ثیوبریضٍرس

 ضغلزٍع هجذد فعبلیت حزفِ ای ٍض

 ضزٍع هجذد هحذٍدُ  فعبلیت جٌسی

 در هٌشل ثزای ثیوبراى ًیبسهٌذاهَسش فیشیَتزاپی 

، هبیعبت ، سیزٍس وجذی  لپز پزٍتئیي ، پز وبلزی ، للت ، دیبثت ، ثعذ اس عو ًَع رصین غذایی هٌبست ثعذ اس تزخیع )

 ، پز پتبسین ، اٍرهیه ، ون پتبسین ٍ.....( ، ولیَی

 تغذیِ ٍ رصین غذایی

 پس اس تزخیع

تزخیعفعبلیت ّبی پس اس هیشاى هحذٍدیت در فعبلیتٍ  یسهبى اس سز گیزی فعبلیت ّبی طجیع  

 پیگیزی تستْبی تطخیػی  MRIاطالع سهبى اهبدُ ضذى جَاة آسهبیطبت ، پبتَلَصی ، سی تی اسىي ٍ 

هعَلِپبراولیٌیىی   

 ثِ ثیوبرستبى یبثیوبر سزیعب  یهوىي است جْت ثیوبر اتفبق ثیبفتذ ٍ ثبیست ثعذ اس تزخیعذار دٌّذُ ای وِ ّط الئن ع

 هزاجعِ وٌذ.ه ضپش

هحل  ٍعفًَت ٍ یب خًَزیشی دضَتَؾیح دادُ  ین ّیپَ ٍ ّیپز گلیسوالیثِ عٌَاى هثبل در خػَظ ثیوبری دیبثت ع

ًذاضتي دفع ادرار ،عذم اجبثت هشاج ، درد لفسِ سیٌِ ، تٌگی ًفس ، طپص للت  ٍ عالیوی ، درجِ  83تت االی عول ، 

 اس ایي لجیل

ًطبًِ ّبی خطز پس اس 

 تزخیع

یب  111ثگیزد هبًٌذ ثب آى توبس  هیتَاًذدٌّذُ ثیوبر  عالین ّطذارتلفي ّبی توبس اؾطزاری وِ در غَرت ثزٍس 

 ب ثخص در غَرت ّزگًَِ سَالی در هَرد دٍرُ ثستزیث ستوب

چگًَگی دستیبثی ثِ هزالجت 

 ّبی اٍرصاًس

هزاوش آدرس هٌبثع ٍ آدرس  گزددی هی َادُ ٍی هعزفًثِ ثیوبر ٍ خبوبر ثِ ثیوبر، هٌبثع جْت هطبلعِ ثی ضذُارائِ  ضیی هطبلت آهَسًتْبدر ا

 ٍ سبیت ّبی آهَسضی

 

 


