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 ديتا

 

 :  اثر در شما....................................................  آقاي/  خانم گرامي بيمار

 اتومبيل/  سيكلت موتور تصادف □
  انفجار □ درگيري و نزاع □ 

  ارتفاع از سقوط □
  شيشه يا چاقو مثل تيز نوك ءاشيا برخورد □
  كار محل حوادث □
 . ايد كرده مراجعه انسژاور به و شده شكم ي ناحيه در □ پارگي و باز زخم ايجاد بدون ضربه/  □ باز زخم با همراه آسيب دچار  موارد ساير □

، ندارد وجود شما در حاضر حال در اي گسترده و خطرناك عوارض و مهم عاليم، انسژاور در شده انجام معاينات و ها بررسي و فعلي هاي نشانه به توجه با 
 .  بازگرديد منزل به توانيد مي حاضر حال در و نداشته جراحي عمل انجام يا بيمارستان در بستري به نياز فعال بنابراين

 . نداريد شكم ي ناحيه از تصويربرداري به نياز حاضر حال در شما عاليم به توجه با □ 

 . شود نمي مشاهده غيرطبيعي ي يافته آن در كه شده انجام سونوگرافي/  برداري عكس شما ي سينه ي قفسه و شكم ي ناحيه از □

 . است طبيعي كه است شده انجام اسكن تي سي شما شكم ي ناحيه از □

 نداريد بيمارستان در بستري يا جراحي، انسيژاور اقدامات انجام به نياز حاضر حال در شده انجام اسكن تي سي/  سونوگرافي/  برداري عكس به توجه با □

 

 : كنيد مراجعه پزشك يا انسژاور به مجددا زير عالئم از يك هر بروز صورت در

  لرز حمالت يا تب بروز -

  پهلوها يا شكم هاي قسمت از يك هر در شديد درد بروز -

  شود بدتر كردن حركت با كه شكم كل در شديد بسيار درد -

  ها شانه از يك هر يا پشت به كشنده تير درد -

 تخته يا سنگ به شبيه)  آن شدن محكم و سفت با همراه شكم درد -
 ( چوبي

 سرفه يا فعاليت هنگام خصوص به) توده يك زدن بيرون يا برجستگي -
 ( فتق) شكم ي ديواره از بخشي هر از يا زخم محل از( زدن زور يا كردن

  استفراغ يا تهوع -

  آشاميدن و خوردن در توانايي عدم يا شديد اشتهايي بي -

  تنفس سختي يا نفس تنگي -

  ناگهاني و شديد هاي سرفه -

  شديد قلب تپش يا سينه ي قفسه سنگيني يا درد -

 ( بيهوشي) هوشياري سطح كاهش يا شديد حالي بي و ضعف -

  ها اندام شدن سرد يا تعريق، پريدگي رنگ -

  سر سبكي احساس و سرگيجه -

  صورت پوست يا ها چشم سفيد قسمت شدن زرد -

 (  رنگ سياه يا روشن خون)  خوني استفراغ يا مدفوع -

 نفخ و يبوست) شكم شدن گبزر و مدفوع و گاز دفع در توانايي عدم -
 ( شديد

 پهلوها يا ناف اطراف در كبودي بروز -
  ادرار دفع توانايي عدم يا ادرار احتباس

  ادرار دفع هنگام در درد و سختي احساس -

  ادرار در خون وجود -

  زخم مجدد شدن باز و ها بخيه پارگي يا آسيب -

  زخم محل قرمزي يا تورم، شديد درد -

 يا اوليه ترشحات تشديد يا زخم از رنگ سبز ترشحات يا چرك وج خر -
  زخم از بد بوي استشمام

 مداوم فشار دقيقه01 01- از پس كه طوري به زخم از مجدد خونريزي -
  نشود متوقف زخم محل روي

  زخم محل اطراف در برجسته و رنگ قرمز خطوط بروز -

  

 مهر وامضای پرستار                                                                        مهر وامضای پزشك        

 
 

 


