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 مقدمه

 خانواده گرامی سالم                                   

امیدواریم که بیمار شما هر چه زودتـر سـالمتی خـود را بدسـت 

راهنمایی است برای شما که بتوانید هر چه  آورد. ایـن کتابچـه

بیشتر به بهبودی بیمار خود کمک کنید. در این کتابچه شما با  

می شوید و به برخی سواالتی کـه  آشنابیماریهای شایع بخش زنان 

می شود. این ه  ست برای شما ایجاد شود، پاسخ داد ا ممکـن

تا شرایط آرام و مناسبی را برای  مجموعه به شما کمک می کند

مراقبت می  پرستاران و پزشکانی که از بیمـار شـما، بیمار خود 

 باعـث شایع کنند، فراهم کنید. آموزش درزمینه بیمـاری هـای 

خانواده گرامـی وبیمارتان، برای تصمیم ،  توانایی شـما تا شودی م

 مـشارکت برایگیریهای بهداشتی مناسب افـزایش یافتـه و

درامرارتقاء کیفیت زندگی وتداوم سالمت،مهارت وتوانایی الزم را  

 "رباب میری : مسئول آموزش سالمت "                کسب نمایید.
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   آشنایی با قوانین و مقررات بخش زنان 

پرستار  شما، از ابتدای شیفت  مشخص و به شما معرفی  -1

می شود و مسئول کار بالینی و آموزش به بیمار  شما می 

باشد.اگر شما در ارتباط با بیماری فرزند تان یا روشهای 

تشخیصی  و درمانی سئوال دارید از پزشک یا پرستارتان 

آنها بخواهید به زبان ساده برای شما توضیح بپرسید و از 

 دهند.

برای  روند درمان شما مهم بوده  دستبند شناسایی بیمار -2

در واحد پذیرش به همراه پرونده به بیمار داده می و

شود که روی مچ دست چپ بیمار بسته می شود و تا 

هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان باید روی دست 

صدمه دیدن ،آن را دور نیندازید  و در صورتبیمارباشد 

 و پرستار خود را مطلع نمایید.

 28اتاق و  7جراحی زنان دارای -بخش داخلی  -3

 تخت بستری 
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می باشد.و در هر اتاق امکاناتی مانند یخچال، تلویزیون، 

وسایل گرمایشی و سرمایشی قرار داده شده است که در 

از پرستار  صورت تمایل برای استفاده از آنها می توانید

دریافت نمایید. در حفظ و  بخش کنترل وسیله مربوطه را

مراقبت از آنها کوشا باشید و نظافت اتاق ها را رعایت 

 کنید.

سطل زباله زرد را که در راهروها می باشد، جهت  -4

زباله های عفونی ) مثل: سرنگ، ست سرم، وسایل 

های پانسمان، دستمال خونی و...( است و از ریختن زباله 

دیگر در آن خودداری کنید. و از گذاشتن پالستیک 

 مشکی در یخچال ها خودداری کنید.

سطل زباله آبی جهت زباله های غیر عفونی ) مثل:  -5

 پاکت 

 آبمیوه، دستمال کاغذی و...( می باشد.

سرویس بهداشتی و حمام در وسط بخش و سمت  -6
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 چپ قرار دارد.

استفاده از لیوان،  رعایت بهداشت فردی بیمار نظیر -7

 قاشق شخصی و درجه حرارت الزامی می باشد.

حضور همراه در بخش با رعایت مقررات و صرفا با  -8

 داشتن کارت همراه امکان پذیر می باشد.

بعداز  4الی  2روزهای مالقات همه روزه از ساعت  -9

می باشد در غیر از ساعات مالقات از حضور در بخش ظهر 

 خودداری نمایید. جهت مالقات بیمار

در ساعات ویزیت پزشک  از تجمع در اتاق ها  -10

 خودداری نمایید.

دفترچه بیمار را به همراه داشته باشید. مامورین بیمه  -11

هر روز صبح برای  تایید دفترچه های بیمه  های درمانی 

در بخش حضور می یابند، لطفا برای  جلوگیری از بروز 

بادو عدد فتوکپی از صفحه مشکالت بعدی دفترچه بیمه 

عدد کپی از شناسنامه یا کارت ملی 2اول دفترچه بیمه و 
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 بیمار تحویل منشی بخش داده شود.

نرده کنار تخت برای کلیه بیماران جهت حفاظت از  -12

بیمار باال.باشد . در صورت نیاز به کمک، از پرستار بخش 

 کمک بخواهید.

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می  -13

باشد که  در صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به صدا 

 در آمدن زنگ،  پرستار در بالین بیمار حاضر می شود .

ظهر،  12صبح، نهار 7تا 6ساعت سرو غذا : صبحانه  -14

عصر می باشد. در رابطه با رژیم غذایی بیماران  7تا 6شام 

تار بخش سوال کنید و از دادن غذایی خارج از از پرس

 رژیم غذایی مددجو خودداری کنید.

برای آگاهی از حقوق خود به عنوان بیمار یا همراه،  -15

تابلوی منشور حقوق بیمار که در راهروی بخش نصب 

 شده است را مطالعه نمایید.

شما باید پزشک معالج خود را از هر گونه تغییری در  -17
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ود آگاه سازید و موظفید در مراقبت مستمر سالمتی خ

 خود بعد از ترک بیمارستان مشارکت داشته باشید.

برای داشتن یک محیط آرام ،شما موظفید که  -18

مالقاتهای خود، استفاده از تلفن همراه، تلویزیون ، 

المپهایی که ممکن است موجب آزار دیگران شود را 

 اجتناب کنید. محدود کنید و از استعمال دخانیات جدا

پزشکان متخصص در زمینه بیهوشی، جراحی،  -20

داخلی، زنان و زایمان و.. در صورت مقیم بودن به 

 ساعته در بیمارستان حضور دارند. 24صورت 

ساعت مقیمی پزشکان متخصص در روزهای غیر  -21

صبح فردا و در روزهای غیر  8الی  14تعطیل از ساعت 

 بعد می باشد.صبح روز 8صبح تا 8تعطیل از 

در مواقع لزوم انتقال بیمار به بیمارستان های رازی   –22

با آمبوالنس  MRIیا  CTScanیا پورسینا برای انجام 

 بیمارستان انجام می گردد.
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آدرس سایت آوای  سالمت)آموزش خود مراقبتی و  -23

 http://iec.behdasht.gov.irپیشگیری(:

انجام می گیرد کلیه پرداختی ها از طریق صندوق  -24

چنانچه افرادی در داخل بیمارستان مبادرت به فروش 

دارو و تجهیزات نمایند ،بیماران مراتب را به مسئولین 

معاونت درمان تماس حاصل  190بیمارستان یا با سامانه 

 نمایید.

مراجعین محترم می توانند به یکی از طرق زیر  -25

محترم سواالت و شکایات خود را به اطالع مسئولین 

 برسانند:

 09115037726الف( تماس با شماره همراه بیمارستان 

برای رسیدگی به شکایات به اتاق مددکاری و یا  –الف( 

سایت بیمارستان  

http://www.gums.ac.ir/imamh  مراجعه

 نمایید.
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 190ب( تماس با شماره 

می  44323042و  44323041پ(شماره تلفن بیمارستان 

 باشد

ج( مراجعه به پایگاه اینترنتی 

tahavol.behdasht.gov.ir 

  2000190چ( ارسال پیام کوتاه به شماره 

تماس واحد آموزش سالمت همگانی  شماره 

 09050753146بیمار:و

 کروکی بخش زنان
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 مدیریت استرس قبل از عمل

بسیاری افراد وقتی برای اولین مرتبه تحت عمل جراحی 

دلیل ایجاد این .شوند گیرند، دچار اضطراب می میقرار 

ربه بد از اضطراب متفاوت است مثل داشتن تج

 .از نتیجه عمل های قبلی یا ترس جراحی

صرفه نظر از علت این اضطراب، خیلی مهم است که 

بیمار تحت مراقبت و درمان قرار گیرد تا سالمتی وی به 

 . خطر نیفتد

 : نقش تیم بهداشتی و خود بیمار 

: یک فرد حرفه ای از  و آگاهی  اطالعات دریافت  ·

بیماراطالعات قبلی اش را بیان نماید و پزشک جزئیات 

 .الزم را بر آن بیافزاید

 توجه به توضیحات ارائه شده توسط پزشک و پرستار ·

  داده شدهجزوه های آموزشی  مطالعه ·

آمادگی روانی    

 تنفس آرام   ·
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تخلیه احساسات ازطریق گوش دادن به موسیقی های  ·

 شاد و تماشای فیلم های کمدی قبل از جراحی

 تصور پیشرفت خوب عمل ·

 آمادگی جسمانی و ورزش مثل پیاده روی ·

تا  و خانواده  وجود یک گروه حمایتی مثل دوستان ·

 .حدود زیادی منجر به آرامش بیمار میشود

 ت کمک از خداوندخلوت کردن با خود و درخواس ·
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  بیهوشی عمومی

می ایجاد یک خواب سبک یا عمیق ، از بین بیهوشی عمو 

ها و گاز وشیاری  و تسکین درد با کمک داروبردن ه

این کار بر اساس سن ، وزن ، .های بیهوشی  است 

و با در نظر گرفتن  مزایا و معایب ... وضعیت سالمت و

شروع به خواب . توسط پزشک بیهوشی انجام می شود 

رفتن بیمار کمتر از یک دقیقه بعد از تزریق داروی 

بیهوشی است  و در حین به خواب رفتن بیمار احساس 

 .سر و یا احساس شناور شدن می کند سبک شدن

 :آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل  

قبل از عمل  بستگان درجه یک یا قیم خود را آگاه  -1

کنید تا از نظر قانونی مشکلی برای شما و تیم پزشکی پیش 

 .نیاید

ساعت  قبل  از عمل  24مصرف سیگار  را حداقل   -2
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 .قطع کنید

 ساعت قبل ازعمل10تا  8پزشک حداقل بنابردستور  -3

 .چیزی نخورید

به پرسنل درمان اطالع چنانچه دارو مصرف می کنید   -4

دهید زیرا گاهی الزم است بعضی  داروها چند روز قبل 

 . از عمل قطع بشود

عینک ، لنز ، دندان مصنوعی ، زیورآالت ، گیره سر  و  -5

کلیه اشیاء همراه بیمار  را قبل از ورود به اتاق عمل 

 . خارج کنید

  لباس های زیر تان را در آورده و لباس اتاق عمل -6

 .شید بپو

الک نزنید و آرایش نکنید زیرا باعث آلودگی شده و  -7

 .شود در حین بیهوشی می( مانیتورینگ )مانع پایش 

 .شود  الزم است موهای محل عمل تراشیده  -8

 : مراقبت های حین بیهوشی عمومی  

پس از خوابیدن روی تخت جراحی ، فشار سنج و  -1
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نبض به شما وصل دستگاه های کنترل نوار قلب ، تنفس و 

 .می شود

 . اکسیژن از طریق ماسک وارد ریه تان می شود  -2

با تزریق داروی بیهوشی از طریق رگ تقریبا بعد از  -3

 . ثانیه بیهوش می شوید  30

 . در طول بیهوشی شما دردی احساس نخواهید کرد -4

  

 

 

 

 

 

 

 :مراقبت های بعد از بیهوشی عمومی 

 . تا بیداری کامل در اتاق بهبودی تحت نظرهستید  -1

 .در صورت وجود مشکل به پرستار اطالع دهید  -2
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در صورتیکه تهوع و استفراغ داشتید سر خود را به  -3

یک طرف بچرخانید و محتویات دهان خود را خالی 

 .کنید

در صورتیکه همان روز عمل ترخیص شدید ،  -4

 .رانندگی نکنید

و آشامیدن بدون اجازه پزشک از خوردن  -5 

.خودداری کنید  

  بی حسی نخاعی

بی حسی نخاعی یک روش ایمن است که موجب  بی  

حسی محل جراحی  می شود و در حالی که فرد بیدار 

در این روش ماده   بی حسی . است احساس درد ندارد

به درون مایع  اطراف   نخاع    تزریق می شود و  اعصاب 

حس می کند در نتیجه در حین عمل محل عمل را بی 

معموال . جراحی و حتی تا مدتی پس از آن درد  ندارد
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به قسمت های  پایینی شکم ،  برای اعمال جراحی مربوط

  .به کار می رود لگن و اندام های پایینی 

 

  آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل

برای بی حسی نخاعی مشابه بیهوشی عمومی می 

 .باشد

 : مراقبت های حین بی حسی نخاعی 

پس از این که بر روی تخت جراحی قرار  گرفتید  -1

 .دارو ها و سرم های مورد نیاز به شما تزریق می شود 

برای انجام بی حسی نخاعی الزم است در وضعیت  -2

 .نشسته یا خوابیده به پهلو  قرار گیرید

پوست ناحیه ای از پشت بدن که برای بی حسی  -3

انتخاب شده توسط پزشک بی هوشی با محلول ضد 

 .شسته می شود ( بتادین ) عفونی 

با استفاده از یک سوزن باریک ماده بی حسی به ناحیه  -4

  .ای از کمر شما تزریق می شود
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هنگام تزریق تا حد امکان بی حرکت  بمانید تنفس  -5

 .ام دهیدعمیق و آرام انج

اگر در وضعیت نشسته قرار دارید دست ها را روی  -6

زانو ها قرار داده و شانه ها را شل کنید و سر خود را به 

 .طرف پایین خم کنید

 : مراقبت ها بعد از  بی حسی نخاعی 

شما  پس از جراحی مدتی را در اتاق بهبودی تحت  -1
 .نظر پرستار قرار می گیرید

زمان شروع رژیم غذایی در بخش توسط پرستار و  -2
 .پزشک بخش تعیین می شود 

از طریق ) باید به میزان کافی مایعات دریافت کنید  -3
 (خوراکی و سرم 

 24بعد از انتقال به بخش صاف به پشت بخوابید و تا  -4
 .ساعت سر خود را از بدنتان  باالتر نیاورید

شایعترین  ) سردرد شاملعوارض بیحسی نخاعی  -5

افت فشار  ،مشکل در دفع ادرار ، (عارضه  این روش است

است درصورت مشاهده به   تهوع و استفراغ ،خون 

 . پرستار اطالع دهید
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 حمله قلبی

 عروق کرونر 

عروق کرونرعضالت قلب مانند سایر اعضای بدن نیاز به گردش 
مهم را انجام خون مداوم دارند. نام رگ های قلب که این وظیفه ی 

 می دهند، رگ های کرونری است.

 تنگی عروق کرونر 

تنگی عروق کرونر شایع ترین بیماری قلب و عروق می باشد. علت 
تنگی عروق کرونر تجمع غیر طبیعی چربی در دیواره رگ قلب می 
باشد به این چربی ها پالک گفته می شود. تنگی عروق کرونر باعث 
کاهش خون رسانی به قلب و در نتیجه دردهای قفسه سینه ) آنژین 

دن بافت قلب به علت عدم خون صدری( و سکته قلبی )آسیب دی
 رسانی ( می شود. 

 عالئم تنگی عروق کرونر

  درد قفسه سینه 

  احساس فشار و له شدگی در قفسه سینه یا احساس پری در

 قفسه سینه .

  ، کشیده شدن درد به مناطق دیگر مانند هر دو بازو ، کمر

 گردن ، فک  پایین یا معده .
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 ،خستگی غیر  تنگی نفس، عرق سرد، سبکی سر، تهوع

  معمول و احساس ناراحتی در معده می باشد.

  

 

 

 

 

 

نکات الزم و ضروری که در صورت ابتال به تنگی عروق  
 کرونر قلب باید رعایت کنید : 

از مصرف دخانیات ) سیگار ، قلیان و نظایر آن( و خودداری ـ 1
 دوری از فضای آلوده به دود 

ـ خودداری از مصرف زیاد چای، قهوه ، نسکافه ، نوشابه های 2
گازدار و سایر دم کردنی هایی که باعث افزایش ضربان قلب می 

 شوند 

ـ خودداری از انجام فعالیت های بدنی تا دو ساعت پس از صرف 3
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 غذا و گزارش هرگونه اضافه وزن .

ز ابتال به ـ  مصرف میوه جات و سبزیجات را به اندازه کافی تا ا4
 یبوست پیشگیری نمائید.

ـ خودداری از انجام فعالیتهای بدنی اضافی که باعث درد، سوزش 5
و ناراحتی در قفسه سینه و یا ایجاد تنگی نفس و خستگی می کند 

 واستراحت  در بین کار در فواصل مناسب .

 ـ  خودداری از راه رفتن سریع و شتاب در انجام امور . 6

فعالیتهایی مانند هل دادن ماشین، برداشتن وزنه های ـ اجتناب از 7
 سنگین .

 هفته پس از ترخیص. 4ـ خودداری از انجام رانندگی تا  8

ـ خودداری از قدم زدن در هوای بسیار گرم یا سرد و بهتر است 9
 قبل از خوردن غذا راه پیمایی کنید.

 ـ مشورت با پزشک خود راجع به انجام ورزش . 10 

تیکه در حین انجام فعالیت جنسی دچار درد قفسه سینه ـ در صور11
می شوید قبل از شروع انجام فعالیت یک عدد قرص نیتروگلیسیرین 

( استفاده نمائید و بهتر است در TNGزیر زبانی )تی ـ ان  ـ جی 
 حالت نیمه نشسته باشید.

ـ در صورت بروز درد قفسه می توانید حداکثر از سه قرص تی ـ 12
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دقیقه استفاده کنید. در صورت ادامه درد  5ان ـ جی با فاصله هر 
 حتماً به مراکز درمانی مراجعه نمائید. 

 ـ پرهیز از فشار و هیجانات روحی ناگوار 13

ـ دقت در استفاده مرتب و دقیق داروها بر اساس دستورات 15

 پزشکی.
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 قند خون باال ) دیابت ( چیست؟

باال یا بیماری دیابت به علت ناتوانی بیماری قند خون 

بدن در تولید یا استفاده از هورمونی به نام انسولین پدید 

می آید. انسولین کلید ورود مهمترین منبع انرژی یعنی 

قند به داخل سلول هاست. چنانچه لوزالمعده انسولین 

ترشح نکند و یا بدن قادر به استفاده از انسولین نباشد، قند 

ا در داخل خون باقی مانده و سلول ها حاصل از غذ

 گرسنه می ماند ودر  نتیجه  قند خون افزایش می یابد.

 )وابسته به انسولین(چیست؟ 1قندخون نوع 

هستند، این نوع قند  1درصد بیماران از نوع 5تا10 حدود

سالگی شروع می شود و  30خون ناگهانی  و قبل از سن 

نیاز دارد.برای تنظیم سطح قند خون به انسولین   

 ) غیر وابسته به انسولین(  چیست؟ 2قندخون نوع 

درصد بیماران در این گروه قرار دارند  90تا 95حدود 

سالگی و به دنبال چاقی و بی  30غالبا در سنین باالی 
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 تحرکی آشکار می شود.

 (چیست؟3قندخون حاملگی) دیابت نوع 

می  ماهه دوم یا سوم بارداری اتفاق 3این نوع دیابت در 

سال وهمچنین  25افتد. این دیابت در بانوان باالی 

سال شایع است، سابقه ی   25بانوان  زنان چاق کمتر از 

دیابت در بستگان درجه در ابتال به بیماری موثر است . 

این نوع دیابت خطرابتال به فشار خون باال در بارداری را 

 افزایش می دهد.

 عالئم قندخون باال چیست؟

 پرنوشی و پرادراری . پرخوری، -1

خستگی، ضعف، تغییرات ناگهانی در بینایی، احساس  -2

گزگز یا بی حسی در درست ها و پاها، پوست خشک، 

 ترمیم کند و آهسته زخم هاو بازگشت مجدد عفونت ها .

درگیری چشم، بیماری های عروقی، نارسایی کلیه  -3

 وزخم های دیابتی .
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  مقدار قند خون در افراد دیابتی 

میلیگرم دردسی لیتر  126سطح قند خون ناشتا معادل  -1

 یا بیشتر

بیش از یک بار سطح قند خون ناشتا بیشتر از  -2

 .میلیگرم در دسی لیتر200

 عوارض قندخون چیست؟ 

 . افت قند خون 

 . کمای دیابتی 

 . بیماری های قلب و عروق محیطی 

 . ... درگیری چشم ها، کلیه ها و 

  های جنسی و زخم های پا .ناتوانی 

 تدابیر درمانی چیست؟

هدف از درمان ، طبیعی نگه داشتن هورمون انسولین و 
مقدار قند خون می باشد تا از عوارض عصبی و عروقی 
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 جلوگیری شود.

انسولین:  1درمان اصلی دیابت نوع  

: کاهش وزن و اصالح تغذیه2درمان اصلی دیابت نوع   

بیماران باقند خون باال  هدف از  تغذیه درمانی در  

 چیست؟

 تنظیم مقدار قند خون .-1

 تنظیم مقدار چربی خون . -2

 تعین مقدار انرژی مورد نیاز بیمار . -3

پیشگیری و درمان مشکالت جدی ناشی از درمان با  -4

 انسولین مثل کاهش قند خون .

پیشگیری و درمان عوارض دیابت مثل بیماری های  -5

 کلیه .

 سطح سالمت با ایجاد شرایط تغذیه مناسب .افزایش  -6

 چند توصیه ی کلی به بیماران دیابتی:
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 حتما حداقل هر ماه یک بار به پزشک مراجعه کنید. -2

 همیشه میزان قند خون خود را اندازه بگیرید. -3

حتما طبق دستور پزشک  ، داروهای خود را مصرف  -4

 کنید.

دقیقه ورزش  30مدت کم و شدت کم و کمتر از   -5 

نمایید، البته پیاده روی بهترین و مفیدترین ورزش می 

 باشد. 

حتما با یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی مشورت  -6

 کنید.

بهتر است دستگاه کنترل قند خون برای خود تهیه  -7

 کنید.

از مصرف غذاهای آماده مثل کالباس و سوسیس،   -8

مرباوغذاهای کنسروی س، بیسکویت، شیرینی، پفک، چیپ

 .خودداری کنید
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 فشارخون باال چیست ؟

 فشارخون باال

فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون 

به دیواره سرخرگ وارد می شود، فشارخون نام 

دارد.زمانی که سرخرگ های بزرگ بدن قابلیت ارتجاع 

کوچک باریکتر شوند، خود را از دست بدهند و عروق 

 فشارخون باال می رود.

 عالئم فشارخون باال چیست؟ 

عالئم فشارخون باال، سردرد و سرگیجه ،خواب آلودگی 

،گیجی ،کرختی و مور مور شدن در دستها و پاها وسرفه 

ی خونی مربوط به باال رفتن فشار خون در مواقع بحرانی 

 است.

 چه عواملی باعث فشارخون باال می شود؟

 سال . 60سن باالی  -1

 چاقی و اضافه وزن . -2 
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 سیگار کشیدن . -3

 مصرف الکل . -4

 رژیم غذایی حاوی نمک یا چربی زیاد . -5

 مصرف نکردن میوه و سبزی . -6

 کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی . -7

 اضطراب  -8

 عوامل ژنتیکی یا ارثی .-9

 عوارض فشار خون باالچیست؟ 

مغزی،حمله قلبی ،نارسایی قلب ، نارسایی کلیه سکته 

،آسیب به چشم و مشکل بینایی از عوارض اصلی فشار 

 خون باال هستند
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 خود مراقبتی در پیشگیری از فشارخون باال

اگر یکی از والدین و یا هر دوی آنها دچار فشار خون 

باال باشند ،   اگر از قرص های ضد بارداری استفاده می 

کنید ، گرفتن فشار خون  را یاد بگیرید و روزانه 

 فشارخون خود را اندازه گیری کنید.

از رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات فراوان ،لبنیات 

کم چرب و غذاهای حاوی پتاسیم)مثل موز و گوجه( 

استفاده کنید.اگر فشار خون باال زود تشخیص داده شود، 

اضطراب ، ترک سیگار تغییر رژیم غذایی ، ورزش، کنترل 

و قلیان، ننوشیدن الکل و دارو معموال باعث پیشگیری از 

 بروز عوارض می شود.
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 )عفونت ریه (پنومونی

یک عفونت تنفسی شایع است که به راحتی منتقل می 

شود . شناخت بیماری  عفونت ریه )پنومونی ( کمک می 

بینی انسان برای کند تا از ابتال به بیماری پیشگیری کنید . 

محافظت از میکرب ها ،گرد و غبار و دیگر عوامل عفونی 

از مخاط و مو پوشیده شده است. هنگامی که مخاط بینی 

قادر به جلوگیری از چنین اتفاقی نباشد ، این عوامل 

عفونی به اندام های داخلی وارد شده و تقسیم فراوان 

 انجام داده و منجر به بیماری می شوند.

 ایجاد عفونت ریه)پنومونی( چیست؟علت 

  سرماخوردگی 

 نت ریه )پنومونی( قارچی در اثر مصرفعفو 

غذاهای آلوده به مواد زائد مثل مدفوع پرندگان 

  .و یا گوشت آلوده به قارچ 

    عفونت ریه )پنومونی( در بیمارستان که به علت

 .بی دقتی، بهداشت ضعیف 

 کودکان و افراد مسن در. 
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 بعضی از بیماری ها مانند اختالالت کلیوی ، در

بیماری های مربوط به ریه ، بیماری دیابت ودر 

افرادی که سیستم ایمنی بدن ضعیف مانند 

 .بیماران مبتال به ایدز 

 عالئم پنومونی )عفونت ریه (:

سرفه های زیاد همراه با خلط سبزرنگ یا آغشته به  -1

 خون.

 تب باال  -2

 حد تعریق بیش از  -3

 تنگی نفس  -4

 افزایش تعداد  تنفس  -5

 دندان قروچه و لرز -6

درد قفسه سینه که اغلب با سرفه یا تنفس بدتر می  -7

 شود.

 افزایش ضربان قلب -8
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 احساس خستگی یا ضعف زیاد -9 

 تهوع و استفراغ -10

 اسهال -11

 پیشگیری از عفونت ریه  چیست؟

یکی از واکسن تزریق واکسن در کودک به دنیا آمده  -1

های رایج است که تزریق می شود. که بزرگساالن هم 

 می توانند این واکسن را دریافت کنند.

 شستن دستها.  -2

 دوری از افراد مبتال به عفونت ریه  -3

در صورت عدم تزریق واکسن از افرادی که مبتال به  -4

 عفونت ریه هستند دوری شود.

 د سیگار.عدم مصرف سیگار ودورماندن از دو -5

 استراحت و خواب کافی  -6

 نوشیدن مایعات -7
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 هموروئید

هموروئید یک نوع واریس وریدی) گشاد شدن رگ( 

است که درناحیه رکتوم)راست روده(ایجاد می شود. 

ممکن است این توده های هموروئیدی به بیرون مقعد 

هدایت شوند وگاهی نیز براثر پاره شدن وریدی ،خون 

داخل توده های هموروئید تجمع درزیرمخاط ودر 

کرده که بسیار دردناک است ومعموال دربیرون 

ازمقعدظاهرمی شوند که برای رهائی از درد باید تخلیه و 

محل آن با لیزر سوزانده شود. دراثر وارد شدن فشار زیاد 

هنگام دفع این تجمع وریدی پرخون و متورم شده 

ه ودرصورت تکرار فشار ویبوست سطح آن زخم شد

وباعث خونریزی می گردد.اغلب این خونریزی در 

 انتهای دفع دیده می شود.

 عالئم هموروئید    

شامل خونریزی مقعدی، بیرون زدگی توده ای یا توده 

هایی از مقعد و درد می باشد. بیرون زدگی ممکن است 
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دورتا دور مقعد باشد که دراین صورت تنها راه درمان 

 لیزر است.

ایجادکننده هموروئید:عوامل   

زور زدن هنگام دفع و یبوست  

 اسهال مزمن

 سن باال حاملگی 

 عوامل ارثی 

ورزشهای سنگین مثل وزنه برداری بدون آمادگی  

 جسمانی .

 رژیم های غذایی نامناسب .

 مدفوع سفت وچوبی 

 شل شدن مخاط واسفنکترمقعد دراثر افزایش سن.

درمان هموروئید:   
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حتما بیمار باید دربیمارستان و تحت روش جراحی که -1
بیهوشی عمومی یا اسپاینال)بی حسی کمری( قرارگیرد و 
درموارد پیشرفته بکار می رود ونیاز به مراقبت طوالنی 

 بعدازعمل دارد.

حلقه الستیکی یا رابر بند .این روش برای  درمان با-2
مواردی که توده های هموروئید داخلی باشد ، 

 موثرنیست.

 های بعد از عمل هموروئید : مراقبت

کنترل درد که با مسکن های تزریقی یا خوراکی انجام 

 ،دشمی شود.بعدازعمل مقعد با باند مخصوص پک 

خارج،  که با اولین دفع  دهتاخونریزی کنترل ش  

.می شود   

 نکات مهم پس از عمل جراحی هموروئید

شروع فعالیت هرچه زودتر پس از جراحی برای  -1

 حرکات روده ای.شروع 

 استفاده از نرم کننده های مدفوع، با تجویز پزشک. -2
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ساعات اولیه پس از جراحی به دلیل احتمال سرگیجه  -3

 به کمک همراه راه بروید.

روزپس از جراحی در لگن آب گرم نشسته و پانسمان  -4 

 داخل مقعد پس از خیس شدن، در آورده می شود.

 گرم بنشینید.بار در لگن آب  2تا3روزی  -5

 از  مسکن های خوراکی برای رفع درد استفاده کنید.  -6
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چیور، کری اچ.پرستاری داخلی ;   هینکل،  جانیس ال -

وجراحی برونر و سودارث دیابت . ترجمه  مرتضی 

 .1373دالورخان ،پروانه بیشه بان .  تهران:نشر بشری ،,

 شواهد. مای بالینی پرستاری مبتنی برنراه -

 راهنمای طبابت بالینی و استانداردها -

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمت و  -

 1396، نیمه اول بهمن ،35جامعه ، شماره 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمت و  -

 .1396،نیمه اول بهمن ماه  35جامعه ، شماره 
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