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و  یربست نیح ماریاست آموزش ب یالزام مار،یو آموزش ب یبا توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبت مارستانیب یهمکار محترم پرستار

 :ردیانجام گ ریز یدستورالعمل و حداقل محتوا نیطبق ا کورتاژ صیترخ

 قبل از عمل یها هیاقدامات و توص 

 دیشب ناشتا باش مهیکرده و از ن لیشب قبل از عمل، شام سوپ م. 

 دیناخن آن را پاک کن الکو  شیدر صورت داشتن آرا. 

 شود دهیتراش دیموضع عمل، قبل از عمل با یموها. 

  دیینما هیرا تخل (ادرار)قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه. 

 دیرا خارج کن رهیو غ یسر، دندان مصنوع رهی، گ یت، اجسام فلزالآ وریقبل از رفتن به اتاق عمل ز. 

 دیو لباس مخصوص اتاق عمل بپوش دیرا در آور (جوراب و...  ر،یلباس ز)لباسها  هیکل. 

 دیامر قرار ده انیدر جر پرستار و پزشک معالج را ( ییغذا ،ییدارو) تیو سابقه حساس یماریدر صورت داشتن سابقه ب. 

 شما  یباشد داروها ازیممکن است ن رایز د،یع دهالبه پزشک و پرستار خود اط د،یو تحت درمان هست دیدار یخاص یماریکه ب یدر صورت

 .شود نیگزیجا دیجد یقطع و داروها

 شودیقبل از رفتن به اتاق عمل به شما سرم وصل م. 

 ( هو سرف قیتنفس عم) یتنفس یگردد، لذا ورزشها ها هیاحتمال عفونت ر شیباعث رکود خون در پاها و افزا تواندیپس از عمل م یحرکت یب

 .دیاصله پس از عمل انجام دهالفرا ب پا و چرخش

 

 نیازهای اموزشی بیماران کورتاژ
 مراقبتها و آمادگیهای قبل از عمل جراحی 

 رژیم غذایی بعد از عمل 

 میزان فعالیت بعد از عمل 

 داروهای مصرفی 

 بهداشت فردی 

 پیگیری پاتولوژی بعد از ترخیص 

  بعد از ترخیص پزشکزمان مراجعه بعدی به 

 عوارض کورتاژ

 عالیم هشداربعد از ترخیص 
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 هیو تغذ ییغذا میرژ 

 در و دیک و با اجازه پرستار شروع کنرا طبق دستور پزش عاتیما میمانند تهوع و استفراغ، رژ یت گوارشالکامل و عدم وجود مشک یاریدر صورت هوش 

 .دیده العبه پرستار اط (حالت تهوع و استفراغ)عدم تحمل  صورت

 تیفعال 

 .دیراه برو یمراقبت میو... با کمک ت دید یتار جه،یدر صورت نداشتن سرگ د،ینمائ زانیدر لبه تخت نشسته و پاها را آو یخروج از بستر، ابتدا مدت یبرا 

 مراقبت 

 دیپا را انجام ده یو ورزشها یتنفس ناتیتمر ،یاز عوارض بعد از عمل جراح یریشگیجهت پ. 

 دیروبو راه  دیاز تخت خارج شو جیکه چند ساعت پس از عمل به تدر شودیم هیتوص یعمق دیاز ترومبوز ور یریجهت جلوگ. 

  داشت دیخواه یقاعدگ هیشب فیخف یانقباض یچند روز دردها ای کیبه مدت. 

 دیع دهالبه پزشک خود اط د،یکن یم یمنگ ای جه،یاست و احساس ضعف، سرگ دیشما شد یزیاگر خونر. 

 دیع دهالاط در صورت داشتن تهوع و استفراغ به پزشک خود. 

  دیع دهالقبل از خروج از تخت به پرستار اط یاحساس ناراحت ایدر صورت بروز درد. 

 درد شما را انجام دهد نیجهت تسک الزمپزشک اقدامات  زیع داده تا طبق تجوالدر صورت داشتن درد، به پرستار اط. 

 دیفراوان مصرف نمائ عاتیاز دست رفته ما عاتیجهت جبران ما. 

 ا دستها ب یو شستشو یتناسل ،یادرار هیاعم از بهداشت ناح یبهداشت فرد ،یدر مدت بستر مارستانیب یجهت به حداقل رساندن عفونتها

 .دینمائ تیرعا صابون را

 داروها 

 .شودیتوسط پرستار به شما داده م نیطبق دستور پزشک در فواصل و زمان مع (و مسکن کیوتیب یآنت)داروها  

 آموزشهای زمان ترخیص : 

 هیو تغذ ییغذا میرژ

 دیمصرف کن عاتیو ما بریپرف ییغذا میرژ بوستیاز  یریهضم اجتناب کرده و جهت جلوگ رینفاخ و د یاز مصرف غذاها. 

 دیسبز، کشمش سبز استفاده نمائ جاتیت، سبزالسرشار از آهن مانندگوشت قرمز، جگر، تخم مرغ، غ یاز غذاها. 

 تیفعال 

 .دیکن یهفته بعد ازعمل خوددار 6تا مدت  ،یالنطو ستادنیو ا نیاز بلندکردن اجسام سنگ 
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 مراقبت 

  داشت دیخواه یزیخونر هفته 2تا  1و  یقاعدگ هیشب فیخف یانقباض یچند روز دردها ای کیبه مدت. 

 دیکن انیسوگ، احساسات خود را آزادانه ب ندیکردن فرا یجهت کاهش اضطراب و بهتر ط. 

 دیاستفاده کن یاز باردار یریشگیپ یپس از سقط از روش ها. 

 هفته  2تا  1به مدت حداقل  الیواژن یشنا کردن و استفاده از داروها ،ییزناشو زشیاز آم دیایشما بند ب یزیکه خونر یبا مشورت پزشک و تا زمان

 .دیکن یخوددار

 تنگ و  یو جوراب شلوارها یمصنوع افیال یحاو یلباس ها دنیو ازپوش دیاستفاده کن ینخ ریز یو از لباس ها ضیرا روزانه تعو ریلباس ز

 .دیکن یخوددارپالستیکی 

 دیکن زیخشک باشد و از مرطوب شدن آن پره دیبا شهیهم ریلباس ز. 

 دینمائ زیبدون دستور پزشک پره یاهیگ ای ییایمیش یاز مصرف هر گونه دارو. 

 دارو 

 دیطبق دستور پزشک استفاده کن نوفنیاستام ای روفنببویدرد از ا نیتسک یبرا. 

 دیرا طبق دستور پزشک استفاده نمائ یآهن جهت جبران کم خون یشده توسط پزشک معالج از جمله قرص ها زیتجو یداروها. 

 یزمان مراجعه بعد 

 7دیروز پس از عمل به پزشک معالج مراجعه نمائ. 

 دیموقع مراجعه به پزشک خالصه پرونده خود را همراه داشته باش .دیبه پزشک معالج مراجعه کن دیحتماً با یجواب پاتولوژ افتیبعد از در. 

 عالیم هشدار: 

 راجعه م یرمانمراکز د ایفاصله به پزشک معالج و الب د،یداشت دیاحساس درد شد ای (تب و لزر)عفونت  یاز نشانه ها یکی د،یشد یزیاگر دچار خونر

 .دیکن

 تشخیصهای پرستاری چند نمونه از  

 هیپوولمی :در ارتباط با ختالل در پرفوزیون بافتیا

  ل در مراقبت از خودالاخت

 شروع انقباضات رحمی و سقط جنین   در ارتباط بادرد 

 اختالل در تحرک جسمی در ارتباط با: قص در مراقبت از خودن

 در ارتباط با ازدست دادن جنین  دیسترس روحی

 استاز وریدی احتمال بروز ترومبوآمبولی در ارتباط با:

 اختالل در حفظ سالمتیو  کمبود اطالعات،

 دستگاه گوارش کاهش حرکات: در ارتباط با خطر بروزیبوست

 باقیماندن بقایای جنین در ارتباط باخطر بروز عفونت 

 منابع: 
 Nanda nursing diagnoses 2021-2023 

 Brunner Suddarth's textbook of Medical surgical Nursing2018 

 https://familydoctor.org 

 مبتنی بر شواهد راهنمای بالینی پرستاری  

 مامایی و زنان کارگروه درون بخشی آموزش به بیمار بخش   

https://familydoctor.org/

