
              کیف خود را بر روی شا نه یا آرنج طرف مقابل    

 بیاویزید.

 .از  پیچ خوردگی دست جلوگیری کنید 

              از دادن حرکا ت چرخشی ناگهانی در ناحیهه شهانهه

 خودداری کنید.

 .دست آسیب دیده را زیاد خسته نکنید 

 .ازسینه بند به اندازه مناسب استفاده کنید 

                              از باندکشی و آسهتهیها  های کشهی نهامهنهاسهب

 استفا ده نکنید.

 وزن خود را در حد متعادل نگه دارید: -5

            از رژیم غذا ئی متعادل طبق دستور مشا وریا تغذیهه

 استفا ده کنید.

 .روزانه پیاده روی نمائید 

 

حرکات مربوط به تخلیه لنف را زیر نظر متخصصهیها              -6

 بطور منظم  انجام د ید.

در فواصل منظم جهت ویزیت به پهزشهم مهراجهعهه                -7

 نما ئید.

 عضو مبتال  را از نظر افزایش اندازه مرتباً بررسی کنید. -8

 به عالئم عفونت توجه کنید:--9

      یا مشا ده قرمزی، درد، گرمی، تورم، تب و   ر عالمهت

 مشکوک دیگر پزشم با پرستار را در جریان بگذارید.

 مرا قبتهای ویژه پوست:   

 .سعی کنید دستتان را تمیز نگه دارید 

           برای جلوگیری از خشم شدن پوست از محلولهای نهرم

 کننده استفاده کنید.

.از زخمها و خراشیدگی  ا مراقبت به عمل آورید 

 منابع:
 برونر،سودارث، پرستاری بیماریهای زنان 

  مررر ررز ترر ررطرریررطررا  سررر رران پسررترران   ررهرراد

 دانشگاهی، راهنمای  امع بیماری های پستان

                     

  

  

 

 کنترل وپیشگیری ازلنف  ادم

 GCC-PA-056/09کد:
 

 واحد آموزش همگانی

 1041045041 تاریخ آخرین بازنگری: 
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 لنف ادم چیست؟

لنف ادم تورمی است که در اثر تجمع مایع سهرشهار از         

 لنف در بخشی از بدن ایجاد میشود.

اگر غدد لنفاوی در زیر بهغهل شهمها بها جهراحهی و                      

پرتودرمانی، درمان شده است، در معرض ابتال به تهورم           

 دست در طرف جراحی شده قرار دارید.

لنف ادم ممکنست بالفاصله بعهد از عهمهل جهراحهی             

سال ٠4)بصورت گذرا(، در عرض چند ماه و  دو یا حتی              

 بعد از  در مان اولیه بروز کند.

بروز لنف ادم می تواند موجب درد، سنگینهی عضهو و              

 عفونتهای مکرر در پوست گردد.

 برای  لوگیری از لنف ادم :

نکات مهمی که  میتوانید برای پیشگیری و کنترل  لنف           

 ادم رعایت کنید عبارتند از:

در  ر زمان ممکا، بازوی خود را در سطح باالتر از           -1

 سطح قلب قرار د ید.

 موقع استراحت، عضو را به حالت آویزان قرار ند ید. -٠

از عوامل ایجا دکننده عفونت و  رگونه صهدمهه در              -٣

 عضو پر یز کنید:

 .از کوفتگی، سوختگی و بریدگی دست جلوگیری کنید 

            نگام انجام کار ای خانه و کار با شوینده  ای قهوی 

 از دستکش استفا ده کنید.

              نگام باغبانی از دستکش و لبا سهای آستیا بهلهنهد 

 استفاده کنید.

             برای اصالح مو ای زیر بغل از ریش تراش برقی یها

 پودر موبر استفاده نمائید.

        درمانگهر    نگا م تزریق، خونگیری و واکسینا سیون از

 بخوا ید ایا کار را در طرف دیگر بدنتا ن انجام د د.

 . مواظب گزش زنبور و  دیگر حشرات  باشید 

 .از عضو مبتال فشار خون گرفته نشود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             نگام حمام کردن و انجام شستشو دست را  بیش از حد 

 گرم نکنید. 

با رعایت موارد زیر از وارد آمهدن فشهار بهه عضهو                    -0

 جلوگیری کنید.

   ازجوا رات یا لباسها ئی که برای دست آسیب دیده تنگ

  ستند استفاده نکنید.


