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بیواریْای ضایع
ارٍلَشی
بخص خَاّراى
تْیِ کٌٌذُ:
هرین غالم ًاٍی – کارضٌاض ٍاحذ آهَزش
تٌظین ٍ ّواٌّگی :
تٌظین ٍ ّواٌّگی :
سَپرٍایسرآهَزضی-حسیي حصاری ًصاد

تبرید ثبسٍ٘زی ثؼسی1314/0/30 :
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تبرید ثبسٍ٘زی ثؼسی1314/0/30 :

بستي لَلِ
تعریف:
ثستٗ ِ ِٝٛزر سٖ یب  Tubal Ligationیب ث ٝاذتػبر  TLزر ٞز سٔب٘ی ٔی تٛا٘س ا٘دبْ ضٛز .ثزای س٘ب٘ی و ٝسایٕبٖ
ٚاصیٙبَ زار٘س اٚایُ زٚر٘ ٜفبس سٔبٖ ٔٙبسجی است اس آ٘دبییىٞ ِِٝٛ ٝبی رحٕی زر چٙس رٚس ا َٚثؼس اس سایٕبٖ ثٝ
طٛر ٔستمیٓ سیز زیٛار ٜضىٓ لبثُ زستزسی است.
عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
تظاّرات بالیٌی:

تذابیر پرستاری:
سٙسرْ ثؼس اس ثستٗ ِ ِٝٛثب ٔٛارز سیز ٔطرع ٔی ضٛز:
٘ براحتی ٍِٙی
 تطىیُ ویست ترٕسا٘ی
ٛٙٔ راصی
 س٘ب٘ی و ٝثالفبغّ ٝثؼس اس TLزچبر ٔٛٙراصی ٔی ض٘ٛس ٔؼٕٛال ایٗ ٔطىُ را لجُ اس  TLزاضتٙس یب لجال اس
 OCPاستفبزٔ ٜی وزز٘س و ٝثبػج وبٞص ذ٘ٛزیشی ٔبٞب٘ ٚ ٝزیس ٔٛٙرٔ ٜی ضس  ٚحبال و TL ٝوزز٘س ٚ
 OCPلطغ ضس ٜاست ثٔ ٝیشاٖ طجیؼی ذ٘ٛزیشی ٔبٞب٘ ٝثزٌطتٙس  ٚزچبر زیس ٔٛٙر ٜضس ٜا٘س.
 س٘ی ؤ TL ٝی ضٛز طٛری ثبیس ٔطبٚرٌ ٜززز و ٝث ٝفىز ثزٌطت ثبرٚری ٘جبضس چ ٖٛایٗ أز وبری
ٔطىٌُ ،زاٖ  ٚغیزلبثُ اطٕیٙبٖ است.
 زر ٞز حبَ ٔیشاٖ ثزٌطت ثبرٚری زر رٚضٟبی ٔرتّف اس  43تب  88زرغس ٔتغیز است  ٚثب رٚضٟبی
خزاحی ٔیىزٚسىٛپی خسیس زرغس حبٍّٔی ثٔ %05 ٝی رسس.
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تبرید ثبسٍ٘زی ثؼسی1314/0/30 :

 زر ػزؼ  8سبػت ثؼس اس ػُٕ اوثز س٘بٖ لبزر ث ٝحزوت وززٖ ،ضزٚع رصیٓ غذایی ٔؼِٕٛی ذٛاٙٞس ثٛز.
 تٛرْ ا٘سن  ٚزرز ٔحُ ػُٕ زر یه ٞفت ٝا َٚثؼس اس ػُٕ ٔؼٕٛال طجیؼی است  ٚثتسریح ثزطزف ٔی
ضٛز.
 ثریٞ ٝب یه ٞفت ٝثؼس اس ػُٕ وطیسٔ ٜی ض٘ٛس .
 زر غٛرت لطغ لبػسٌی ثیٕبر ثبیس اس ٘ظز حبٍّٔی ثزرسی ضٛز سیزا ٕٔىٗ است حبٍّٔی ذبرج یب زاذُ
رحٕی ٞز چٙس ٘بزر رخ زٞس.
 ثیٕبر اٌز  IUDزارز آٖ را لجُ اس ػُٕ ذبرج ٔی وٙس  ٚاٌز لزظ ٞبی ذٛراوی ضسثبرزاری ٔػزف ٔی
وٙس ثبیس تب ٍٙٞبْ ثستٗ ِ ِٝٛثٔ ٝػزف آٖ ازأ ٝزٞس.
 ثیٕبر ٕٔىٗ است و ٝتب چٙس رٚس اس زرز ضىٓ یب ضب٘ ٝو٘ ٝبضی اس ا٘تطبر ٌبس زی اوسیس وزثٗ  ٚزستىبری
احطب ٔی ثبضس ٘براحت ثبضس.


ثیٕبر ثبیس تب زٞ ٚفت ٝاس ٔمبرثتٚ ،رسش ٞبی سٍٙیٗ  ٚثّٙس وززٖ اخسبْ سٍٙیٗ ذٛززاری وٙس.

عفًَت هجرای ادراری UTI
تعریف:
ث ٝػف٘ٛتی زر ٔدزای ازرار اطالق ٔی ضٛز ؤ ٝی ت.ٛا٘س ٔثب٘ ( ٝسیستیت ٞب ) ٔ ،دزای ازرار ( یٛرتزیت ) یب حبِت
ٞب را زرٌیز وٙس.
عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
س٘ٛسٞبی ازراری ثبلی ٔب٘س٘ی ،حبٍّٔی  ٚآٔیشش خٙسی.
تظاّرات بالیٌی:
تىزر  ٚفٛریت ،احسبس سٛسش ثٍٟٙبْ زفغ ازرارٕٞ ،بچٛری ،ػسْ تٛا٘بیی زر زفغ ازرارٕٞ ،بچٛری ،زرز زر لسٕت
تحتب٘ی پطت ،فٛق ػبٟ٘ف ضىٓ  ٚپّٟٞٛب.
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تبرید آذزیٗ ثبسٍ٘زی1313/0/30:

تبرید اثالؽ1313/0/30 :

تبرید ثبسٍ٘زی ثؼسی1314/0/30 :

تذابیر پرستاری:
 ثزرسی ٔ ٚطبٞس ٜزفغ ثیٕبر ،یبززاضت وززٖ تىزر ،فٛریت احتجبس یب زیشٚری
 فزا ٓٞآٚرزٖ حٕبْ ٌزْ ٘طیٍٕٙبٞی
 تطٛیك ث ٝزریبفت ٔبیؼبت
 ث ٝوبر ثززٖ یه پس ٌزْ زر ٘بحی ٝفٛق ػب٘ ٝثٙب ث ٝزستٛر خٟت وبٞص اسپبسٓ ٞبی ٔثب٘ٝ
 تطٛیك ثیٕبر ثزای زفغ ازرار یه یب ز ٚثبر زر ضت
 اختٙبة اس پٛضیسٖ ِجبس سیز حبٚی اِیبف ٔػٛٙػی  ،خٛراة ضّٛاری ،ضّٛار خیٗ تًٙ
 پٛضیسٖ ِجبس سیز وتب٘ی
 اختٙبة اس استفبز ٜاس حٕبْ وف ،زستٕبَ تٛاِت ػطز زارٛ٘ ،ار ثٟساضتی
 ذطه وززٖ پزی ٝٙاس خّ ٛث ٝػمت
 زر غٛرت فؼبَ ثٛزٖ اس ٘ظز خٙسی ضستطٛی وبُٔ لجُ اس آٔیشش ،زفغ ازرار ثالفبغّ ٝثؼس اس آٔیشش،
٘ٛضیسٖ زِ ٚیٛاٖ آة ثؼس اس آٔیشش
 زریبفت زٚر ٜوبُٔ زارٚیی حتی زر غٛرت اس ثیٗ رفتٗ ػالیٓ
 پیزٚی اس رصیٓ غذایی اسیسی

سٌگ کلیِ
تعریف:
ضبیؼتزیٗ سٞ ًٙبی وّیٛی ث ٝتزتیت ػجبرتٙس اس اٌشاالت وّسیٓ ،فسفبت وّسیٓ ،اسیس اٚریه،
سیستئیٗ.
عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
 ػف٘ٛت وّیٔ ٚ ٝدبری ازراری یه ػبُٔ ٔ ٟٓزر ایدبز سٞ ًٙبی ازراری ٔی ثبضس .ػف٘ٛت ٔٛخت لّیبیی
ضسٖ ازرار زر ٘تید ٝتسزیغ رسٛة وّسیٓ  ٚفسفز ٔی ضٛز.
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 سبیز ػٛأُ ػجبرتٙس اس روٛز ازرار ،ثی حزوتی ،سبثم ٝلجّی ،زٞیسراتبسی ،ٖٛپزوبری غسز پبراتیزٚئیس،
اسیسٚس تٛثِٛز وّیٛیٔ ،ػزف سیبز وّسیٓ ٚ ٚیتبٔیٗ ٔ ، Dػزف سیبز ضیز ٛٔ ٚاز لّیبیی ،ثیٕبری پبرٚ ٜ
سٙسرْ وٛضی.ًٙ
 اس ػٛأُ تسزیغ وٙٙس ٜزر ایدبز سٞ ًٙبی اٌشاالت وّسیٓ ٔی تٛاٖ ثٔ ٝػزف غالت  ٚاسیس اسىٛرثیه،
ثیٕبریٟبی اِتٟبثی رٚز ٚ ٜایّئٛستٔٛی اضبر ٜوزز.
 یىی اس ػٛأُ ٔ ٟٓایدبز سٞ ًٙبی اسیس اٚریىی ٔػزف زارٞٚبی وٕٛتزاپی است.
 وٕجٛز ٚیتبٔیٗ  Aسجت ٞیپزوزاتٛس ٔدبری ازراری  ٚتسزیغ فزایٙس س ًٙسبسی ٔی ضٛز.
تظاّرات بالیٌی:
 اِٚیٗ ٘طب٘ ٝحبز س ًٙوّیٛی یب حبِجی زرز وِٛیىی است وٌ ٝبٞی ثب تٟٛع  ٚاستفزاؽ  ،رً٘ پزیسٌی ٚ
تؼزیك ٕٞزا ٜاست.
 زرزی و ٝاس ٘بحی ٝوّیٛی ٔٙطب ٔی ٌیزز ث ٝسٕت خّ ٚ ٛپبییٗ زر افزاز ٔذوز ث ٝسٕت ثیضٞ ٝب  ٚزر افزاز
ٔ٘ٛج ث ٝطزف ٔثب٘ ٝا٘تطبر زارز.
 سٞ ًٙبی ٍِٙچ ٝثب زرز پٕٞ ٚ ّٟٛبچٛری ٕٞزا ٜاست.
 س ًٙحبِت ثب زرز وِٛیىی ث ٝسٕت ٘بحی ٝتٙبسّی  ٚراٖ ٔطرع ٔی ٌززز.
 سٔ ًٙثب٘ ٝسجت تحزیه ٔثب٘ ، ٝزرز زر ٘بحی ٝسٛپزاپٛثیه ٔ ٚطىُ زر ازرار وززٖ ٔی ضٛز و ٝثب
زیشٚری  ٚتىزر ازرار ٕٞ ٚبچٛری ٕٞزا ٜاست.
 زر غٛرت ا٘سساز ٌززٖ ٔثب٘ ٝثب س ،ًٙاحتجبس ازرار ایدبز ٔی ضٛز.

تذابیر پرستاری:
ٔ ػزف ٔبیؼبت حسالُ ٔ 2500یّی زر رٚس
 تطٛیك ثیٕبر ث ٝحزوت
 پیطٍیزی اس ػف٘ٛت ازراری
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 اسیسی وززٖ ازرار زر افزازی و ٝسبثم ٝتطىیُ سٞ ًٙبی اٌشاالت وّسیٓ ،فسفبت ٔٙیشی ٚ ْٛآٔ٘ٛیْٛ
ٔی ثبضٙس.
ٌٛ ضت ،ترٓ ٔزؽ ،آِ ،ٛآة ضب ٜتٛتٚ ،یتبٔیٗ  ،cسیتزات سجت اسیسی ضسٖ ازرار ٔی ٌززز.
 لّیبیی ٕ٘ٛزٖ ازرار زر افزازی و ٝسبثم ٝتطىیُ سٞ ًٙبی اسیس اٚریىی  ٚسیستئیٙی زار٘س.
ٔ ػزف سجشیٔ ،ی ،ٜٛثی وزثٙبت سسیٓ  ٚاستبسٚالٔیس سجت لّیبیی ضسٖ ازرار ٔی ٌززز.
 ػسْ ٔػزف ٌٛضت  ٚسبیز پزٚتئیٗ ٞبی حبٚی پٛریٗ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔػزف زارٚی آِٛپزیٔ َٛٙی تٛا٘س اس
تطىیُ سٞ ًٙبی اسیس اٚریىی خٌّٛیزی ٕ٘بیس.
 ػسْ ٔػزف سجشیدبت سجش  ٚثزي پ ( ٟٗاسفٙبج  ٚوّٓ )  ٚریٛاس  ،ضىالت ،ل ،ٜٟٛثبزاْ سٔیٙی  ٚسجٛس
ٌٙسْ ٔی تٛا٘س اس ایدبز سٞ ًٙبی اٌشاالتی پیطٍیزی ٕ٘بیس.
ٔ ػزف ٚیتبٔیٗ  ٚ B6اوسیس ٔٙیشی ْٛثزای وبٞص زفغ اٌشاالت اس را ٜازرار ٔػزف ٔی ضٛز.
 السأبت پزستبری زر حیٗ السأبت طجی  ٚخزاحی ػجبرتٙس اس ٔػزف ٔبیؼبت فزاٚاٌٖ ،ذاضتٗ وتتزٞبی
ازراری ثزای ثیٕبر ،ضستطٛی ٔثب٘ ٝثب ٔحّ َٛاسیسی سیتزات سسیٓ پس اس ِیتٛالپبوسی
 فزستبزٖ سٞ ًٙبی زفغ ضس ٜاس ثیٕبر ث ٝآسٔبیطٍبٜ

سٌگ هثاًِ

ٔٙبثغ:
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