 اس رصین ّبی پزپزٍتئیي ٍ هبیعبت فزاٍاى استفبدُ ضَد.
 هیَُ ّبی آثذار ثخَریذ.
 آة ًجبتْبٍ آداهسْبی کن ضیزیي ثوکیذ.

برای تهیـه محلـول
آب نمک یا جوش شیرین

ٌّ گبم خَاة اس ثخَر استفبدُ کٌیذ.
 اس غذاّبی پَرُ ضذُ استفبدُ کٌیذ.
 غذاّبی پختِ را در هخلَط کي ثزیشیذکِ هصزفص آسبًتز ضَد.

یک لیـوان آب جـوش

ّ ز  2سبعت دّبًتبى را ثب آة ًوک ثطَئیذ.


سردشده را

سعی کٌیذاس ثیٌی ًفس ثکطیذ.

با

 اس هصزف غذاّبی تٌذ ٍ داغ پزّیش کٌیذ.
 ثِ غذاّب ادٍیِ ٍ ًوک سیبد ًشًیذ.

یک قاشق چایخـوری

 اس هصزف غذاّبیی کِ ًیبس ثِ جَیذى سیبد دارًدذ خدَدداری

نکات آموزشی درباره
زخمها و عفونتهای دهان و گلو
کدBR/EP/080:

نمک یاجوش شیرین

کٌیذ.

مخلوط کنید

 اس هصزف خَراکیْبی اسیذی هثل گَجِ فزًگدی پدزتد دب ٍ
غذاّبی تزش پزّیش کٌیذ.

منبع:
الکمه.سوروسه،پرستاری سرطان

واحد آموزش همگانی
تاریخ تًلید :آذرماٌ88
تاریخ بازوگری :دی ماٌ59

توجــه :

مقدمه:
ثعضی اس دارٍّبی ضیوی درهبًی هوکي است ثبعث خطکی ٍ سخدن
دّبى ٍ اطزاف گلَ ضَد ٍ درفزٍدادى غذا یب جَیذى اضکبالتی ثدِ

ثْذاضت ًبهٌبست دّبى ثیوبریْبی دًدذاًدی اسدتدفدبدّدبس

 اس دّبًطَیِ ّبی تجبری ثب هطَرت پشضک هعبلج یب دًذاًپدشضدک

دارٍّبی خطک کٌٌذُ هخبط دّبى ٍاختال در ٍضعیت تغذیِ

استفبدُ کٌیذ.

ثِ ایجبد ٍ تطذیذ ایي هطکالت کوک هی کٌٌذ.

 لجْب را چزة ًگِ داریذ.

ٍجَد آٍرد.
ایي ضبیعبت هعوَالً  5تب  41رٍس ثعذ اس دریبفت دارٍّب ثدِ ٍجدَد

 اسخویزدًذاًْبی ثذٍى اسبًس ٍ حبٍی فلَرایذ استفبدُ کٌیذ.

روزانه داخل دهانتان را به دقت کنترل کنید

هی آیٌذ.

ودر صورت مشاهده هرکدام

عالئم :

ازعالئم به پرستار و پزشک اطالع دهید.

 در صًرت داشته دودان مصىًعی آن را مرتباً خارج ي
تمیس کىید
درصورت بروز عالئم چه باید کرد؟
 ثِ پشضک ٍ پزستبر اطالع دّیذ.

 قزهشی خفیف
 التْبة

اقدامات پیشگیری کننده :

 سَسش ٍ درد ٌّگبم ثلع غذا
 عذم تحول غذاّبی داغ

 سعی کٌیذ در طَ ضیوی درهب ًی اسدّبى ٍ لثِ ّب ثیطدتدز
اسقجل هزاقجت کٌیذ.

 تغییزات حس چطبئی
 پالکْبی سفیذ رٍی سثبى لثِ لجْب داخل دّبى ٍ تِ گلَ

درحاالت شدید زخمهای
دردناک،خونریزی،عفونتهای شدید دیده
می شود

 ثعذاسّز ٍعذُ غذا ٍ قجل اس خَاة دًذاًْب را ثب هسَاک ًدزم
ثطَئیذ.

 ثِ دًذاًپشضک هزاجعِ کٌیذ.
 دّبًتبى را ثِ طَر هزتت ثب آة ًوک ٍ هحلَ جدَش ضدیدزیدي
ضستطَ دّیذ.
 ثزای تویش کزدى دًذاًْب اس هسَاک ًزم یب پٌجِ آغطتِ ثِ هدحدلدَ
ضذعفًَی استفبدُ کٌیذ.
 اس خطک ضذى دّبى جلَگیزی کٌیذ.
 ثزای ًَضیذى اس ًی کودک ثگیدزیذ.

