مقذمً :

تغذیً:

وحُي فعالیت:

آهْسػِای قبل اس تزخیص اس بیوارطتاى ػاهل
دادى اطالعاتی در هْرد دطتْرات پض اس عول
جزاحی هی باػذ ّ در صْرتی کَ بَ خْبی تْطط
بیوار رعایت ػْد هْجب باسگؼت ُز چَ طزیعتز
تْاى قبلی بیوار ،کاُغ درد ّ عْارض عول
جزاحی هی ػْد.

.1بزای جلْگیزی اس یبْطت ّ فؼار بز بخیَ ُا
اس هْاد غذایی ًزم اطتفادٍ ًواییذ.

.1اطتزاحت کافی بَ تظزیع بِبْدی پض اس عول
جزاحی کوک هی کٌذ.

.2هصزف هْاد غذایی کَ ّیتاهیي  cدارًذ هاًٌذ
هزکبات ّ طبشیجات بَ تظزیع بِبْد سخن کن ک
هی کيد.

.2اس بلٌذ کزدى ا جظام طٌگیي ،ایظتادى طْالًی
هذت ّ اًجام کارُای طٌگیي خْدداری کٌیذ.

آمُسشٍای پس اسعمل:
وحُي شستشُی محل عمل:
.1پض اس دفع ادرار ّ اجابت هشاج ( هذفْع) پزیٌَ
اس جلْ بَ عقب ػظتَ ػْد ّ با گاس اطتزیل خؼک
ػْد.
.2رّسی طَ بار با طزم ػظتؼْ ًاحیَ پزیٌَ را
ی.
ػظتؼْ دادٍ ّ با طؼْار خؼک کيد
.3جِت جلْگیزی اس عفًْت هحل عول بَ هذت
 20دقیقَ پض اس ػظتؼْ اس چزاغ هطالعَ در هحل
عول اطتفادٍ کٌیذ.
.4اس لباص سیز ًخی ّ گؼاد اطتفادٍ کزدٍ ّ حتی
االهکاى در طْل رّس تعْیط ػْد.
.5جِت ػظتؼْ ّ ظذعفًْی پزیٌَ بَ جای
صابْى ُای هعطز ّ حاّی هْاد اطیذی کَ
هْجب تحزیک پزیٌَ هی ػْد اس صابْى ُای
هعوْلی اطتفادٍ ًواییذ.

.3هصزف هْاد غذایی دارای پزّتییي باالهثل
گْػت ّ هزغ بَ باسگؼت ًیزّی هذدجْ کوک
هی کيد.
طاعت
.4تْجَ کٌیذ هصزف بَ هْقع ّ طز
دارُّا بَ پیؼگیزی اس عفًْت کوک هی کٌذ.
.5بزای جلْگیزی اس یبْطت رّسی طَ باراس
ػزبت هلیي اطتفادٍ کٌیذ.

.3اًجام ّسػِایی کَ هْجب تقْیت ععلالت کف
لگي هی ػْد بزای بِبْد کؼغ ّ تْى ععالًی
پض اس عول تْصیَ هی ػْد.
.4حتی االهکاى تا
هقاربت پزُیش کٌیذ.

 40رّس پض اس عول اس

.5بالفاصلَ پض اس عول جزاحی ًحٍْ خْابیذى
رّی تخت بایذ بَ گًَْ ای باػذ کَ طز ّساًُْا
کوی باالتز اس تٌَ قزار گیزًذ.
تسکیه درد:
.1اطپزی ُای تجارتی کَ حاّی هْاد ظذعفًْی
ّ بی حض کٌٌذٍ ُظتٌذ بَ تظکیي درد کوک هی
کٌٌذ.
.2اطتفادٍ اس کیظَ یخ بَ طْر هْظعی ًیش بَ
کاُغ درد کوک هی کٌذ.
*تْجَ کٌیذ طٌگیٌی کیظَ یخ رّی هْظع عول
ًباػذ ّ رّی تخت قزار گیزد.

تمزیه ٌای َرسشی  kegelجٍت تقُیت عضالت
لگىی:
در چً مُاردی بایذ بً پششک مزاجعً کزد؟
.1یک ُفتَ تا دٍ رّس پض اس عول جزاحی جِت
ّیشیت بَ پشػک هزاجعَ کٌیذ.
.2در صْرت عذم تْاًایی در دفع ادرار  ،احظاص
درد در ًاحیَ هثاًَ ّ دفع ادرار بَ صْرت قطزٍ
ای در اطزع ّقت بَ پشػک هزاجعَ کٌیذ.
.3در صْرت هؼاُذٍ تزػح غیز طبیعی ( بذبْ
ّبذرًگ) ،خًْزیشی ػذیذ ّ درد ػذیذ هحل عول
بَ پشػک هزاجعَ کٌیذ.

ُذف :تقْیت طفتی هاُیچَ ُای لگي ،پیؼگیزی اس
بی اختیاری ادرار ّ پزّالپض رحوی ،افشایغ
رظایت اس آهیشع جٌظی ّ تظزیع بِبْدی پض اس
سایواى ّ اعوال جزاحی پزیٌَ.
تْجَ کٌیذ در ایي ًْع ّرسع بایذ ععالت
اطزاف ّاژى ّ اطفٌگتز هقعذ جِت کٌتزل ادرار
( ًَ
ّ هذفْع بَ کار گزفتَ ّ هٌقبط ػًْذ
هاُیچَ ُای ػکوی ّباطي ّ یا راى).

آموزشهای مراقبتهای پس از جراحی
های پرینه

حیي ادرار کزدى یا در حالت اطتزاحت هی تْاى
ععالت را هٌقبط کزد بَ صْرتی کَ ععالت
را  10ثاًیَ هٌقبط ّ  10ثاًیَ ػل هی کٌیذ.
اگز حیي ادرار کزدى ،ادرار خْد را ًگَ داریذ بَ
خْبی هتْجَ هی ػْیذ کَ بایذ کذام یک اس
ععالت را هٌقبط ّ هٌبظط کٌیذ.
اًجام ایي توزیي هی تْاًذ
تکزار ػْد.
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