مراقبت در منسل:

 در غَرت داضتي تخیِ ،در هَرد سهاى کطیذى

ّ فتِ اٍل اس دستکاري خَد سزاًِ هحل پاًسواى جدذا

تخیِ ّا اس جزاح خَد سَال کٌیذ.

خَدداري کٌیذ ،جْت اًجام پاًسواى تْدتدز اسدت تدِ

 در غَرتیکِ ًطستي تزاي ضوا هطکل ٍ تادرد ّوزاُ تاضدذ

تیوارستاى هزاجعِ کٌیذ.

السهست ،یک ریٌگ یا تیَب (تالطتکی کِ ٍسط آى سَراخ

تْتز است تزاي تخلیِ ي ادرار اس تَالت فزًگی استفدادُ

تاضذ ) تْیِ ٍ اس آى استفادُ کٌیذ ،درایي غدَرت سخدن در

کٌیذ.

ًاحیِ سَراخ قزار هیگیزد ٍ فطاري تز آى ٍارد ًویطَد.

 درغَرتی کِ هحل عول تخیِ ًطذُ تاضذ ،رًٍذ

توجه:

تْثَدي سخن تٌاتِ ٍسعت سخن تغذیِ  ،فزایٌذ تزهدیدودی

در غَرت هطاّذُ ّز گًَِ عالین عفًَت(التْاب ،قدزهدشي،

تذى رعایت تْذاضت فزدي،حوام رٍساًِ ٍّدودیدٌدیدي

گزهی ،تزضحات چزکی ،تة ٍتیحالی) ٍعالیدن خدًَدزیدشي

پاًسواى تویشحذٍدا  9تا  3هاُ طَل هیکطذ.

سزیعا تِ پشضک خَد هزاجعِ کٌیذ.

 تْتزیي رٍشِ جلَگیزي اس عفًَت هحل عول ،ایٌدسدت

هَّاي اطزاف ًاحیِ عول را تایستی ّز ّفتِ اس تیي تدزدُ ٍ

کِ اس رٍس سَم تِ تعذ رٍساًِ تِ حوام رفتِ ٍ تِ طزیدیدی

سپس ضستطَي تویش ٍدقیق اًجام دّیذ تا اسعدارؾدِ عدَد

کِ جزاح تَغیِ کزدُ است ،پس اسخیس کزدى پاًسوداى

هجذد پیطگیزي ضَد.

ًاحیِ عول سیز دٍش ،کن کن ضزٍع تِ تزداضتي پاًسواى

منابع:

کٌیذ

تزًٍز-سَدارث.داخلی-جزاحی گَارش

 پس اس استحوام ٍضستطَي هالین سخن تا ضاهدپدَ یدا

فیپس-الکوي-داخلی-جزاحی گَارش

غاتَى  ،پاًسواى استزیل جذیذ تزاي ضوا اًجام ضَد.

(کیست موئی)
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مقدمه:

ایي تَدُ کن کن هلتْة ضذُ ٍتِ طَرهذاٍم یاخفیف تدزضد

سیٌَسْا ٍ آتسِ ّاي هَئی کِ تِ آى تیواري آضدیداًدِ

هیکٌذٍدچار عفًَت هیگزدد ٍیک آتسِ تَجَد هیآیذ ،سدپدس

هَّن گفتِ هیطَد،حاٍي هَّستٌذ .دراًتْاي فدَقداًدی

درد ضذیذ ٍتَرم ایجاد ضذُ ٍ تِ ًذرت خَب هیطَد .

ضکاف پطت تیي دٍ کفل یک گدَدي ٍجدَد داردکدِ
ضایعتزیي هحل تطکیل ایي ًَع کیستْاست.
ایي ؾایعات درافزاد جَاى ،تِ خػَظ هدزداى پدزهدَ
ٍراًٌذگاى کاهیَى ضایع است.

گاّی ّن هوکي است تِ غَرت یک فزٍ رفتگی یا سَراخ در
پَست تزٍس کٌذ.
اکثز آتسِ ّا تِ دلیل درد سیاد ًیاس تِ تخلیِ اس طزیق جزاحدی
دارًذ .درهاى قطعی ،اس تیي تزدى ّستِ ّاي هَّا ٍ حدفدزُ
کیست است.
مراقبتهاي بعد از عمل:
 تعذ اساًتیال تِ تخص ّویٌاى تِ پطت تخَاتیذ،فطار تدذى
ضوا تز رٍي هحل جزاحی اس احتوال خًَزیشي هیکاّذ.

عالیم بیماري چیست؟

 تعذ اسَّضیاري کاهل ٍ درغَرت عذم تَْع تا اجاسُ پشضک

تیواري سیٌَس پایلًَیذال هوکي است هذتدْدا تدذٍى

هی تَاًیذ هػزف هایعات را آغاسکٌیذ ٍدرغدَرت تدحدودل

عالهت تاضذ .گاّی هوکي است یک تَدُ ي تذٍى درد
یا یک تَرم در ایي ًاحیِ ایجاد گزدد

هایعات ،کن کن سایزهَادغذایی تزاي ضوا آغاس هیطَد.

 درغَرت ًیاس تزاي تخلیِ ادرار اس ظزف هدخدػدَظ
استفادُ کٌیذ.
 آهَسضْا درهَرد تغییز ٍؾعیت تذى ٍچزخدص پداّدا
رااًجام دّیذ تا اسایجادلختِ درپاّا ٍعَارؼ تعذ اسعودل
جلَگیزي ضَد.
ٍ قتی تِ ضوا اجاسُ تزك تستز دادُ ضذ  ،اتتذالثِ تخت
تٌطیٌیذ ٍ پاّاي خَد را آٍیشاى کٌیذ ٍدرغدَرتدی کدِ
سزگیجِ ًذاضتیذ تا کوک ّوزاُ استستزخارج ضَیذ.
 هعوَال یکزٍس تعذ اس عول هزخع هیطَیذ.
ٌّ گام تزخیع درهَرد تعَیؽ پاًسواى ،سهاى ٍیشیت
هجذد جزاح ،هذت استزاحت ٍ ًحَُ فعالیتْداي رٍساًدِ
سَال کٌیذ.

