توصیه های الزم در زمان ترخیص

 زارٍّبی تجَیش ضسُ تَسط پشضک را زر هٌشل طجقسبعتْبی زستَر زازُ ضسُ ثطَر زقیق هصزف ًوبئیس.

 پبًسوبى ًبحیِ عول قجل اس تزذیص اس ثیوبرستبىتعَیض ضسُ ٍ ًبحیِ عول تَسط پشضک ٍ پزستبر

 رصین غذایی ضوب پس اس تزذیص هعوَلی هی ثبضسٍلی ثبیس تب حس اهکبى اس هَاز پزٍتئیٌی هبًٌس ضیز-

کٌتزل ضَز.

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

هبست ٍ گَضت ٍ هیَجبتی کِ حبٍی ٍیتبهیي  Cثیطتزی
زر هٌشل تب  48سبعت حوبم ًزفتِ سپس پبًسوبى

هی ثبضٌس استفبزُ کزز.

ًبحیِ عول را ثززاضتِ ٍ ثِ حوبم ثزٍیس .اس ایي پس
ًبحیِ عول ًیبس ثِ پبًسوبى ًسارز هگز ایٌکِ پشضک

اس ذَرزى غذاّبی ًفبخ پزّیش کٌیس.

هعبلج ثِ ضوب زستَر زازُ ثبضس.
 یک ّفتِ ثعس اس عول جزاحی ثزای کطیسى ثریِّبی ًبحیِ عول ثِ ثیوبرستبى یب پشضک هعبلج ذَز
هزاجعِ ًوبئیس.
 ثِ هست زٍ ّفتِ اس اًجبم کبرّبی سٌگیي ذَززاریًوبئیس .پس اس ایي هست هی تَاًیس ثِ فعبلیتْبی
طجیعی ٍ رٍسهزُ ذَز ازاهِ زّیس.
 -زر صَرت هطبّسُ ّزگًَِ تغییز زر هحل عول
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ذَز هزاجعِ ًوبئیس.
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مقذمه :

کبّص اضتْب ،تَْع ،استفزاغً ،فد ضکن.

ٍ آًتی ثیَتیک طجق زستَر پشضک هعبلج زازُ ذَاّس

ًکتِ هْن ٍ :قتی ثیوبر زچبر تت ،تَْع یب زرز ضکن هی

ضس.

آپبًسیس یک سائسُ کَچک اًگطت هبًٌس ثب طَلی زر
حسٍز  10سبًتی هتز هی ثبضس کِ زر زرٍى ضکن
اًسبى قزار زارز .ایي سائسُ ثطَر پیَستِ اس غذا پز ٍ
ترلیِ هی ضَز .اس آًجبکِ ایي سائسُ ثطَر کبهل ترلیِ
ًوی ضَز ٍ قطزآى کَچک است ،هستعس عفًَت ٍ

پس اس عول ٍ ثِ َّش اهسى ثِ ضوب زارٍّبی هسکي

ضَز ًجبیس هلیي (کبرکي) یب هسکي ثرَرز.
تشخیص بیماری
 -اًجبم هعبیٌِ ثبلیٌی

یکی اس عَاهل هؤثز زر تسزیع ثْجَزی ضوب ثعس اس
عول راُ رفتي هی ثبضس کِ ثبیس هزتجبً آى را اًجبم
زّیس.

اًسساز هی ثبضس.
 اًجبم آسهبیص ذَى ٍ ازرارآپبًسیسیت ثِ هعٌی التْبة آپبًسیس ثَزُ ٍ ضبیعتزیي

 -اًجبم رازیَگزافی ٍ سًََگزافی ضکن

علت التْبة حبز زر قسوت تحتبًی راست ضکن هی
ثبضس .ایي عبرضِ ضبیعتزیي علت جزاحی اٍرصاًسی

درمان

ضکن هی ثبضس.
زرهبى ثیوبری غبلجبً جزاحی است کِ آپبًسیس ثِ ٍسیلِ
زر ًتیجِ ی ایي التْبة ٍ تَرم زرز عوَهی ٍ

جزاحی ثززاضتِ هیطَز.

پیطزًٍسُ زر قسوت ثبالی ضکن ثِ هست چٌس سبعت
ایجبز هی ضَز ،ایي زرز ثعسا زر قسوت تحتبًی ٍ
راست ضکن جوع هی ضَز.

ثززاضتي ایي سائسُ هلتْت ّیچگًَِ هطکلی را ثزای
ضوب ایجبز ًوی کٌس ٍلی هبًسى آى زر ضکن ثسیبر
ذطزًبک ثَزُ ٍ هعوَالً تَسط جزاح ثززاضتِ هی ضَز.
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