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سساریه
تعریف:
عًامل ایجاد کىىذٌ:
تظاَرات بالیىی:

تذابیر پرستاری:
 در دٍرُ پس اس ػول تایستی خًَزیشی ٍاصیٌال دلیما وٌتزل ضذُ ٍ فًَذٍس رحوی هىزرا لوس ٍ
ضٌاسایی ضَد تا اس سفت ٍ هٌمثض تَدى رحن اطویٌاى حاغل ضَد.
 تایستی تیوار را تِ سزفِ وزدى ٍ ًفس وطیذى ػویك تطَیك وزد.
 پس اس اًتمال تیوار تِ اتاق تایستی حذالل ّز یه ساػت تِ هذت  4ساػت ٍ سپس ّز  4ساػت یىثار
ػالین حیاتی ٍی تزرسی ضَد.
 هی تَاى سًَذ هثاًِ را  12ساػت پس اس ػول ٍ یا تِ ػثارتی غثح پس اس سایواى خارج ساخت.
 ػالین هادر ضاهل اتساع ضىن ٍ دردّای ًاضی اس تدوغ گاس ّوزاُ تا ًاتَاًی در دفغ گاس ٍ هذفَع هی
تاضٌذ .هادر تایذ در رٍس پس اس خزاحی تِ ووه یه ًفز حذالل دٍ تار اس تستز تزخیشد.
 حزوت هادر را تِ ًحَی هی تَاى سهاى تٌذی وزد وِ دارٍی ضذ درد تدَیش ضذُ ًاراحتی هادر را تِ
حذالل تزساًذ.
 هحل تزش تایستی ّز رٍس تزرسی ضَد ٍ تخیِ ّا را هی تَاى در رٍس چْارم پس اس ػول تزداضت.
 در غَرتی وِ ًگزاًی در هَرد اس ّن گسیختگی سطحی سخن ٍخَد دارد هثال در تیواراى چاق تایستی
تخیِ ّا یا گیزُ ّا را در غَرتی وِ تحزیه پَستی سیادی ایداد ًىزدُ اًذ  0تا  10رٍس در هحل تالی
گذاضت.
 در رٍس سَم پس اس ػول حوام گزفتي سیز دٍش خطزی تزای تزش ًذارد.
 اگز خًَزیشی ًاهؼوَل الیگَری ٍ یا سایز ضَاّذ ّیپٍَلوی ٍخَد دارًذ تایستی ّواتَوزیت سزیغ تز
تزرسی ضَد.
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در غَرتی وِ ّواتَوزیت پایذار تاضذ هی تَاى تذٍى ّیچ هطىل تِ هادر اخاسُ تحزن داد اگز احتوال
خفیف خًَزیشی ٍخَد دارد درهاى تا آّي تْتز اس تشریك خَى است.

 فؼالیت ّای هادر در ّفتِ اٍل تایستی هحذٍد تِ هزالثت اس خَد ٍ ًَساد تِ ووه دیگزاى تاضذ.

زایمان طبیعی
تعریف:
عًامل ایجاد کىىذٌ:
تظاَرات بالیىی:

تذابیر پرستاری:
 در خٌذ ساػت اٍل پس اس سایواى تایستی فطار خَى ٍ ًثض ّز  15دلیمِ ٍ یا در غَرت لشٍم تیطتز
اًذاسُ گیزی ضًَذ
 هیشاى خًَزیشی ٍاصیٌال تایستی وٌتزل ضَد ٍ فًَذٍس لوس گزدد.
 هوىي است تذٍى هطاّذُ ّیچگًَِ خًَزیشی خارخی خَى در داخل رحن تدوغ یاتذ ایي اهز را هی تَاى
در هزاحل اٍلیِ تا هطاّذُ تشرگی رحن طی لوس فًَذٍس در اٍلیي ساػات پس اس سایواى تطخیع داد.
 سًاى چٌذ ساػت پس اس سایواى هی تَاًٌذ اس تستز خارج ضًَذ تایستی فزدی ّوزاُ حذالل در اٍلیي ًَتت
تزخاستي اس تستز حضَر داضتِ تاضذ.
 تِ سًاى آهَسش دادُ هی ضَد وِ ًاحیِ فزج را اس خلَ تِ ػمة ( فزج تِ سوت همؼذ) تویش وٌٌذ.
 در غَرت ٍخَد پارگی یا اپی سیَتَهی گذاضتي ویسِ یخ در ًاحیِ پزیٌِ تِ واّص ادم ٍ ًاراحتی در
اٍلیي ساػات پس اس سایواى ووه هی وٌذ.
ً اراحتی ضذیذ طی رٍس اٍل هؼوَال ًطاًگز ٍخَد هطىلی هاًٌذ ّواتَم طی  3تا  4رٍس آیٌذُ تیاًگز ٍخَد
ػفًَت است.
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 هی تَاى اس گزهای هزطَب وِ تِ ووه حوام گزم فزاّن هی ضَد خْت واّص ًاراحتی هَضؼی پس اس
گذضت  24ساػت اس سایواى استفادُ وزد.
 در غَرتی وِ تیوار طی  4ساػت پس اس سایواى ادرار ًىٌذ احتواال لادر تِ ادرار وزدى ًیست در غَرت
هتسغ تَدى هثاًِ تا سهاى تزطزف ضذى ػَاهل ایداد وٌٌذُ یه واتتز ادراری تِ طَر ثاتت در هحل لزار
دادُ ضَد.

کًرتاش تطخیصی
تعریف:
ػول دیالتاسیَى ٍ وَرتاص رٍش تطخیػی است وِ تزای تطخیع تیواری یا تَخیِ ػلل ٍخَد خًَزیشی ّای
ًاهٌظن رحوی یا درهاى ٍ تَلف هَلت خًَزیشی تاضذ .واًال سزٍیىس تِ ٍسیلِ ی گطاد وٌٌذُ ّای هخػَظ
هتسغ ٍ سپس تِ ٍسیلِ ی وَرت آًذٍهتز رحن تزاضیذُ هی ضَد .اس آى خا وِ ایي ػول ًیاس تِ تیَْضی ٍ رػایت
ًىات استزیل دارد
عًامل ایجاد کىىذٌ:
تظاَرات بالیىی:

تذابیر پرستاری:
 تیوار لثل اس ػول هثاًِ اش خالی ضذُ ٍ ػول دفغ را اًدام دّذ.
 تؼذ اس ػول تا گذاضتي پذ در پزیٌِ تزضح ٍ خًَزیشی وٌتزل ٍ ّزگًَِ خًَزیشی تیص اس حذ گشارش دادُ
هی ضَد.
ّ یچ گًَِ هحذٍدیت غذایی ضزٍری ًیست.
 تْتز است تا دٍ ّفتِ پس اس ػول تِ هٌظَر واّص خطز ػفًَت ٍ خًَزیشی اس همارتت پزّیش گزدد.
 اگز تیوار اس درد سیز دل ٍ دردّای لگٌی ًاراحت تَد هی تَاًذ اس هسىي ّای ضؼیف وِ تدَیش ضذُ است
استفادُ وٌذ.
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سیستًسل ي رکتًسل
تعریف:
سیستَسل -تیزٍى سدگی هثاًِ تِ داخل واًال سایواى
روتَسل -تیزٍى سدگی لسوتی اس اًتْای رٍدُ تِ داخل واًال سایواى
تظاَرات بالیىی:
احساس فطار در لگي ،خستگی ،هطىالت ادراری ،تی اختیاری ادراری ،احساس فَریت در دفغ
تذابیر پرستاری:
 اًدام هٌظن ٍرسضْای ودل
 خارج وزدى ضیاف حلمَی در ٌّگام خَاب
 واّص ٍسى
 خَدداری اس تلٌذ وزدى اخسام سٌگیي
 در تافت رٍساًِ هَاد غذایی حاٍی فیثز هثل هیَُ ّای تاسُ ،غالت ،هغش گزدٍ ،تادام  ،فٌذق ،سثشی ّا،
ػػارُ هیَُ ّا
 تطَیك تیوار تِ دریافت تمزیثا  000گزم هیَُ ٍ سثشی در حذٍد  4تىِ اس هیَُ تاسُ ٍ همذار سیادی ساالد
 تتذریح همذار دریافت هَاد سثَس دار را افشایص دّیذ ٍ ّوزاُ تا دریافت آى هایؼات دریافت وٌیذ.
 تطَیك تیوار تِ دریافت رٍساًِ حذالل  2لیتز هایؼات
 هحذٍد وزدى هیشاى هػزف لَُْ تِ  2تا  3فٌداى در رٍس
ًَ ضیذى یه لیَاى آب گزم  30دلیمِ لثل اس غزف غثحاًِ
 اختٌاب اس ًطستي طَالًی هذت ٍ سٍر سدى تزای دفغ هذفَع
 استفادُ اس لَتزیىاًت ٍ هحلَلْای هحافظت وٌٌذُ در اطزاف پَست ًاحیِ همؼذ
 تطَیك تیوار تِ پیادُ رٍی
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کیست تخمذان
تعریف:
تخوذاى هحل ضایؼی تزای ویست است وِ هؼوَال تشري ضذى سادُ ی تافت ّای طثیؼی تخوذاى هثل فَلیىَل
گزاف یا خسن سرد یا در اثز رضذ غیز طثیؼی اپی تلیَم ظاّز ضَد.
عًامل ایجاد کىىذٌ:
تظاَرات بالیىی:
هوىي است وِ تیوار اس ٍخَد دردّای حاد یا هشهي ضىوی ًاراحت تاضذ یا دردی ًذاضتِ تاضذ .ػالین پارگی
ویست ضثیِ تِ ػالین اٍرؤاًس ّای ضىوی هاًٌذ تزٍس آپاًذیسیت یا حاهلگی خارج رحوی ّستٌذ.

تذابیر پرستاری:
 هزالثت پزستاری تؼذ اس ػول خزاحی هاًٌذ سایز خزاحی ّا هی تاضذ.
 تایذ در ًظز داضت وِ واّص فطار داخل ضىن تؼذ اس تزداضتي ویست ّای تشري هَخة اتساع ٍ ًفخ
ضىن هی ضَد ایي ػارضِ تا استفادُ اس یه ضىن تٌذ هٌاسة تا حذی تزطزف هی گزدد.
 در سٌذرم تخوذاى پلی ویستیه  %10-5اس سًاى در سٌیي تارٍری دچار ضًَذ.
 خػَغیات ایي سٌذرم ضاهل چالی ،هماٍهت ًسثت تِ اًسَلیي  ،اختالل تحول گلَوش ،اختالل سَخت ٍ
ساس چزتی ّا  ،آپٌِ ی خَاب ٍ ًاسایی است.

مىابع:
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 -1تارداری سایواى ٍیلیاهش.2010 .
 -2تیواریْای سًاى ویستٌز.2010 .
 -3داًطگاُ ػلَم پشضىی هطْذ.1313 .
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