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 ِٚشْ ٚ طِٝ تٛصیٝ ٔی ضٛد.

 دس دٚساٖ تعذ اص عُٕ تا ٔی تٛا٘یذ آب ٔصشف ٕ٘اییذ. -11 

تا دٚٞفتٝ غزاٞای آتىی ٚ ٘شْ ٔصشف ٕ٘اییذ ٚ اص ٞفتٝ  -12

ٔی تٛا٘یذ سْٛ دیٍش سطیٓ غزایی ٘ذاسیذ ٚ اص غزاٞای ٔعِٕٛی 

 استفادٜ ٕ٘اییذ.

ٚجٛد یه الیٝ سفیذ یا صسد سً٘ سٚی ِٛصٜ ٞا طثیعی  -13

ٔی تاضذ ٚ ایٗ ٔشتٛط تٝ عفٛ٘ت ٕ٘ی تاضذ. دس صٛست دسد 

 استأیٙٛفٗ استفادٜ وشد. ضشتتضذیذ ٔی تٛا٘یذ اص 

 غذاهای مورد استفاد کودک بعد اس عمل جزاحی لوسه   

ٔذت سٝ ساعت تا  ٝ ٌٛسفٙذ سا تٝچٔاٞی ه :چسوپ ماهی

ٌٛجٝ فشٍ٘ی پختٝ ٚ  اص صافی عثٛس دادٜ ٚ تعذ اص ِٚشْ ضذٖ 

یه ِیٛاٖ ضیش تا یه لاضك عسُ  ژله شیز :تٝ وٛدن تذٞیذ. 

دلیمٝ جٛضا٘ذٜ ٚتعذ اص خٙه  5ٚیه ٚسق طالتیٗ تٝ ٔذت 

 : شیز بزنج ضذٖ دس یخچاَ ٌزاضتٝ ٚسپس  ٔصشف ٌشدد.

عسُ ٚ  -خأٝ –تش٘ج سا اص ضة لثُ خیس وشدٜ ٚ تا ضیش 

دلیمٝ جٛضا٘ذٜ ٚ تعذ اص ِٚشْ ضذٖ ٔیُ   40وٕی ٌالب 

 .ٌشدد

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

سیة صٔیٙی سا پختٝ ٚ تا وشٜ ٚوٕی  پوره سیب سمینی :

ٔشغ سا تا  پوره مزغ:.خأٝ ٔخّٛط وشدٜ ٚسپس ٔیُ ضٛد

عذس ٚ پیاص پختٝ ٚتا خأٝ ِٝ وشدٜ ٚتعذ اص ِٚشْ ضذٖ تٝ 

 وٛدن تذٞیذ.

 چطوربعداسجزاحی لوسه اس کودک مزاقبت کنیم 

ٞشٌض تٝ وٛدن خٛد داسٚی آسپشیٗ یا داسٚٞای حاٚی  -1

 آسپشیٗ ٘ذٞیذ.

٘یٓ ساعت لثُ اص خٛسدٖ ٞش چیضی داسٚی ٔسىٗ تٝ  -2

 وٛدن تذٞیذ.

ٔصشف ٘ٛضیذ٘ی ٞای سشد ٚ ٔىیذٖ تىٝ ٞای وٛچه یخ  -3

 خٛب است.

کودک  پش ادٚیٝ تٝ٘ٛضیذ٘ی ٞای داغ ٚ غزاٞای اسیذی ٚ  -4

 ندهید.

 

 جزاحی لوسه

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 تهیه کننده:عصمت مختاری



 

 لوسه چیست :

ِٛصٜ ٞا تٛدٜ ای اص تافت تذٖ ٞستٙذ وٝ دس اطشاف ٌّٛ ٚپطت 

 سٝ جفت ِٛصٜ است: صتاٖ ٚالع ضذٜ ا٘ذ تذٖ ا٘ساٖ داسای

 وسه دهانی ل

 لوسه حلقی

 لوسه سبانی

 
 

تضسي تشیٗ ِٛصٜ است وٝ تا افضایص سٗ  :لوسه دهانی

تٗ اص عفٛ٘ت دوٛچه ٚوٛچىتش ٔی ضٛد ٚ تا تِٛیذ ٘ٛعی پا

 دستٍاٜ تٙفسی ٌٚٛاسضی جٌّٛیشی ٔی وٙذ. 

 دس پطت دٞاٖ ٚ ٘ضدیه حفشٜ تیٙی لشاس  داسد.  :لوسه حلقی

 ٞٓ دس ا٘تٟای صتاٖ ٚالع ضذٜ است.  لوسه سبانی

ِٛصٜ ٞا تٝ ٚسیّٝ الیٝ ٞای ٘اصن اص تافت پیٛ٘ذی ٚغطای 

ٔخاطی پٛضا٘ذٜ ضذٜ ا٘ذ. ایٗ غطاء داسای تعذاد صیادی حفشٜ 

است؛ ٚلتی تاوتشی ٞای تیٕاسی صا ٚٔضش اص طشیك تیٙی یا 

ٔی  تٝ داْدٞاٖ تٝ ٌّٛ ٔی سسٙذ دس ایٗ حفشٜ ٞا 

سفیذ آٟ٘ا سا احاطٝ وشدٜ ٚاص تیٗ ٔی  افتٙذ،سپس ٌّثَٛ ٞای

 تذٖ ٔحسٛب تٝ ٕٞیٗ عّت ِٛصٜ ٞا سذ دفاعی تش٘ذ،

 

ٔی ضٛ٘ذ. دس تعضی ٔٛالع تاوتشی ٞا دس داخُ تافت ِٛصٜ 

فعاَ ٔی ضٛ٘ذ ٚوُ ِٛصٜ سا ّٔتٟة ٔی وٙٙذ وٝ تٝ ایٗ حاِت 

 اِتٟاب ِٛصٜ ٔی ٌٛیٙذ.

تٝ عّت اِتٟاب ِٛصٜ، ِٛصٜ ٞای دٞا٘ی ٔتٛسْ، لشٔض ٚدسد ٘ان 

ٔی ضٛ٘ذ. ایٗ عفٛ٘ت ٞا دس ٔیاٖ وٛدواٖ تسیاس ضایع است. 

اِتٟاب ِٛصٜ دس صٔستاٖ تیص اص تاتستاٖ تشٚص ٔی وٙذ. اٌش 

اِتٟاب ِٛصٜ ٞا تا ٔصشف داسٚ دسٔاٖ ٘طٛد تایذ الذاْ تٝ 

 ٞا وشد. صٜجشاحی ٚ تشداضتٗ ِٛ

 جشاحی ِٛصٜ

دس اغّة ٔٛاسد جشاحی ِٛصٜ تٝ صٛست سشپایی دس تیٕاسستاٖ 

تا یه ٔشوض جشاحی صٛست ٔی ٌیشد ٚ تحت تیٟٛضی عٕٛٔی 

ا٘جاْ ٔی ضٛد. پضضه اص طشیك دٞاٖ، ِٛصٜ سا تیشٖٚ ٔی آٚسد. 

ایٗ جشاحی ضأُ تشش ٞای خاسجی ٕ٘ی تاضذ. وُ فشآیٙذ 

 عت طَٛ ٔی وطذ.جشاحی ٔعٕٛالً وٕتش اص یه سا

 :مزاقبت های قبل اس عمل

اص دٜ سٚص  -2استا٘جاْ آصٔایطاتی وٝ پضضه دستٛس دادٜ -1

ٞطت  اص-3لثُ اص عُٕ آسپشیٗ ٚتشٚفٗ ٘ثایذ استفادٜ ضٛد

دسصٛست -4)٘اضتا تاضذ(ساعت لثُ اص عُٕ تایذ چیضی ٘خٛسد

تة، سشفٝ ٚٞشٌٛ٘ٝ عالئٓ سشٔا خٛسدٌی لثُ اص عُٕ تٝ 

 پضضه اطالع دادٜ ضٛد. 

  :نکاتی که بعد عمل لوسه ها باید رعایت کزد

تا ضص ساعت تعذ اص عُٕ جشاحی ِٛصٜ ٘ثایذ چیضی -1

تخٛس٘ذ تعذ اص آٖ ٞش چمذس وٝ دٚست داس٘ذ تستٙی سادٜ 

 تخٛس٘ذ یا آب خٙه تٙٛضٙذ.

ی تجٛیض ضذٜ وٝ ضأُ استأیٙٛفٗ ٚآ٘تی تیٛتیه داسٚٞا-2

 ٔی تاضذ تایذ ٔشتة ٔصشف ٕ٘ایذ.

تٟتشیٗ آب ٔیٜٛ ٞا تشای وٛدواٖ تعذ اص جشاحی ِٛصٜ آب  -3

 تاضذ. سیة، آب ٞٛیج ٚ آب ِیٕٛ ضیشیٗ ٔی

 دٞاٖ وٛدواٖ  ٔشتة تا  سشْ ٕ٘ىی ضستطٛ دادٜ  ضٛد. -4

تعذ اص سٝ سٚص تا دٚ ٞفتٝ ضیش تش٘ج ٚ پٛسٜ سیة صٔیٙی ٚ  -5

 ٌٛضت تٛصیٝ ٔی ضٛد. 

 دٚ تا سٝ سٚص دس خا٘ٝ استشاحت وٙیذ. -6

اص صاف وشدٖ ٌّٛ ٚسشفٝ ٔىشس تا دٚ سٚص پس اص عُٕ  – 7

 پشٞیض ٕ٘اییذ .

 -9دیسوپ های ولرم ساده و بدون ادویه مصرف نمای -8

ت تٛ دادٜ، تیسىٛیت، چیپس، پفه، آجیُ، ٘اٖ خطه، رس

آب پشتغاَ ٌٛجٝ  غزاٞای داغ ٚادٚیٝ داس ٚغزای اسیذی ٔثُ

فشٍ٘ی ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ  غزای تشد ٚسفت تا دٚٞفتٝ پس اص عُٕ 

 استفادٜ ٘طٛد.


