
 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

ثزای ثْجَز ثبیس ثبفت جسیس سبذتِ ضَز کِ ایي ًیبس ثِ 

اًزصی فزاٍاى زارز ٍ غذا ثبیس سزضبر اس گلَکش ،چزثی ، 

یجَست اس ػَارؼ ثؼس پزٍتئیي ،اهالح ٍ ٍیتبهیي ّب ثبضس. 

 اس ػول هی ثبضس کِ ثِ زلیل کبّص حزکت ٍ استفبزُ اس

هسکي ّب رخ هی زّس.آة کبفی ، هػزف هَاز غذایی 

حبٍی فیجز اس جولِ سجشیجبت ، غالت ، هیَُ ، حزکت 

سزیؼتز ٍ ًزم کٌٌسُ ّبی هسفَع هَتَاًس ثزای پیطگیزی 

 اس یجَست هػزف ضَز.

خطر عفونت بعذ از عمل جراحی 

هوکي است پشضک هؼبلج زارٍّبی آًتی ثیَتیک ذَراکی 

تب ثؼس اس تزذیع اس ثیوبرستبى ثزای ضوب تجَیش ًوبیس 

ثزای هستی اس آى ّب زر هٌشل استفبزُ کٌیس.اس قكغ کززى 

آى ّب ثسٍى زستَ پشضک ذَززاری کٌیس.زر غَرت 

زاضتي ػالین ػفًَت اس جولِ تت ٍ لزس، قزهشی ٍ ذزٍج 

تزضح چزکی اس ًبحیِ ػول ضسُ ٍ حسبسیت زر لوس ثِ 

است زارٍّبیی ثؼس اس جزاحی هوکي  پشضک هزاجؼِ کٌیس.

زازُ ضَز تب اس لرتِ ضسى ذَى زر پبّب جلَگیزی ضَز.ثِ 

ایي زارٍ ّب زارٍّبی رقیق کٌٌسُ ذَى هی گَیٌس.استفبزُ 

اس ایي زارٍ ّب هوکي است تب چٌس ّفتِ ثؼس اس ػول ازاهِ 

 پیسا کٌس.

فیسیوتراپی 

زر اٍقبت ثیساری ٍرسش ّبی هزثَـ ثِ ػؿالت پب را قجق 

ًظز پشضک ٍ فیشیَتزاپی اًجبم زّیس تب جزیبى ذَى ثْتز 

ضَز.ّز چِ سٍزتز تحت ًظز پشضک ٍ فیشیَتزاح حزکبت 

هفبظ ساًَ را ضزٍع ًوبییس.هی تَاى اس ٍسبیل کوک 

حزکتی هبًٌس چَة سیز ثغل ٍ ٍاکز استفبزُ کزز ٍ 

ضسُ ثزای فؼبلیت را رػبیت کٌیس ٍ  هحسٍزیت ّبی تَغیِ

ثِ ًبحیِ ػول ضسُ فطبر ٍارز ًکٌیس.تٌفس ػویق ٍ سزفِ 

 3الی  2کززى ثِ ذزٍج تزضحبت اس ریِ کوک هی کٌس.

ثِ پشضک ّفتِ پس اس ػول جْت کطیسى ثریِ ّب 

تؼَیؽ پبًسوبى ثبیس پس اس تزذیع ثِ هزاجؼِ ًوبییس. 

ُ ثیوبر کِ زر غَرت رٍس زرهیبى ٍ تَسف پزستبر یب ّوزا

 ثیوبرستبى آهَسش زیسُ اًجبم ضَز.
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 شکستگی تنه استخوان ران:

استرَاى راى اس هحکوتزیي استرَاى ّبی ثسى است ٍ 

ستگی آى ًیبس ثِ ٍارز ضسى ًیزٍی سیبز زارز.هؼوَال ضک

ایي ًیزٍّب زر حیي تػبزفبت ٍسبیل ًقلیِ ٍ سقَـ اس 

 ارتفبع هی تَاًس ثِ ثسى ٍارز ضَز.

 عالیم شکستگی ران:

 ِراى هتَرم،زرزًبک ٍ تغییز ضکل یبفت 

ًبتَاًی زر حزکت زازى پب یب ایستبزى 

پَست ذًَزیشی سذن ثبس ٍ ثیزٍى سزى استرَاى اس 

کجَزی ضسیس  تجوغ ذَى کِ ثبػث تغییز رًگ یب

 ًبحیِ ضکستگی هی ضَز

گزفتگی ػؿلِ راى 

گشگش کززى راى یب پب 

 درمان: 

زر ضکستگی ّبی راى هؼوَال اقسام اٍل جزاحی هی 

ثبضسٍ قی آى استرَاى ّبی ضکستِ ثِ ّن ٍغل هی 

سبػت اٍل ثؼس اس آسیت  48ضَز کِ ثْتزیي سهبى آى 

زر غیز جزاحی ضکستگی  کبّص یبثس. است تب ػَارؼ

ثِ غَرت کطص ٍ سپس گچ گیزی است کِ گابّی  راى 

      اٍقبت یک پیي پبییي تز اس ًبحیِ ضکستِ ضسُ قازار  

ِ هتػل سًهی زٌّس ٍ حسٍز یک تب زٍ هبُ پبی ثیوبر ثِ ٍ

ایي کبر استرَاى جبثجب ضاسُ ٍ ثاِ جابی    هی ضَز کِ ثب 

اٍل ذَز ثبس هی گززز.هی تَاًیس ثب استفبزُ اس زست ّب ٍ 

زستگیزُ ثبالی سز ،ذَز را رٍی ترت جبثجب کٌیس ثِ ایي 

 تزتیت ػؿالت ثبسٍ ٍ ضبًِ تقَیت هی ضَز ٍ ثؼسّب راحت

 تز اس ٍسبیل کوکی ثزای حزکت استفبزُ هی کٌیس.

 مراقبت های قبل از عمل:

 ِضت یب غجح ػول هَ ّبی ًبحیِ ػول را ثِ  فبغل

 سبًتی هتز اس ّز قزف ثشًیس. 20

 سبثقِ ثیوبری ّب ی قلجی،ارثی ٍ زارٍّبی هػزفی

 ذَز را ثِ پشضک یب پزستبر ثرص اقالع زّیس.

 ست.سبػت قجل ػول الشاهی 8ًبضتب ثَزى حساقل  

 تٌْب زارٍّبیی را کِ پشضک اجبسُ هی زّس، غجح رٍس

 هقساری کوی آة هػزف کٌیس. ػول ثب 

 زارٍّبیی هبًٌس آسپزیي ، رقیق کٌٌسُ ّبی ذَى

،زارٍّبی ؾس التْبة ثبیس چٌس رٍس تب یک ّفتِ قجل 

 ػول هػزف ًطَز.

 

 مراقبت های پس از عمل:

ست کَتبّی پس اس جزاحی ثِ سزػت تسکیي زرز زر ه

رٍس اغلت فقف گبّی  3الی  2ثؼس اس  کبّص هی یبثس.

ثزای رفغ سفتی ٍ گزفتگی ػؿالت ثِ زارٍّبی هسکي 

ثزای کٌتزل زرز ق زستَر پشضک ًیبس پیسا هی کٌیس. قج

کززى اًسام ػول ضسُ ٍ استفبزُ اس کیسِ ید هی  سثب ثلٌ

ز ٍؾؼیت ٍ یغیثب تاى ثِ کٌتزل زرز ٍ تَرم کوک کزز. تَ

آراهص فکزی ٍ پزت کززى حَاس ثِ کبّص زرز هی 

زر غَرت تَرم ٍ زرز غیز قبثل کٌتزل  تَاى کوک کزز.

لج سزیؼب ثِ پشضک ،سززی ٍ رًگ پزیسگی اًگطتبى ٍ ف

 هزاجؼِ ًوبییس. 

خوردن و آشامیذن 

ثؼس اس چٌس تب چٌس سبػت ًجبیس چیشی ذَرزُ ضَز 

سبػت ، هی تَاى پس اس کست اجبسُ اس پزستبر اثتسا چٌس 

قبضق آة ثِ ثیوبر زاز ٍ اگز تحول کزز ٍ زچبر ًبراحتی 

ثؼس  ًطس هی تَاى ثِ تسریج ثِ اٍ هبیؼبت ثیطتزی زاز.

هجتال ایٌکِ رصین غذایی ثزای ثیوبر ضزٍع ضس زر غَرت 

ًجَزى ثِ ثیوبری ّبی ذبظ)قلجی ،تٌفسی ، زیبثت ٍ ...( 

 اس کلیِ هَاز غذایی هی تَاى ثْزُ ثزز. 


