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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

)همراه با زخم باز( آسیب شکم –راهنمای بیماران   

  

:ن/آقای......................ؽوا در احز تیوار گزاهی خاً  

یش هخل چاقَ یا ؽیؾِ  تصادف هَتَرعیکلت                ًشاع ٍ درگیزی            اًفجار               عقَط اس ارتفاع                تزخَرداؽیاء ًَک ت  

  حَادث هحل کار                    عایز هَارد  

ٍ هؼایٌات اًجام ؽذُ در  ّاتا تَجِ تِ ًؾاًِ ّای فؼلی  ٍ تزرعیزدُ ایذ.در ًاحیِ ؽکن ؽذُ ٍ تِ اٍرصاًظ هزاجؼِ ک دچار آعیة ّوزاُ تا سخن

ی در حال حاظز در ؽوا ٍجَد ًذارد تٌاتزایي فؼالً ًیاس تِ تغتزی در تیوارعتاى یا اًجام ػول اٍرصاًظ ،ػالئن هْن ٍ ػَارض خطزًاک ٍ گغتزدُ ا

 جزاحی ًذاؽتِ ٍ در حال حاظز هی تَاًیذ تِ هٌشل تاس گزدیذ.

ٍ در حال حاظز ًیاس تِ اًجام  ؽَداس ًاحیِ ؽکن ٍ قفغِ عیٌِ ؽوا ػکغثزداری / عًََگزافی اًجام ؽذُ کِ در آى یافتِ غیزطثیؼی هؾاّذُ ًوی     

.اقذاهات اٍرصاًغی، جزاحی یا تغتزی در تیوارعتاى ًذاریذ  

  .ی اس ؽکن ًذاریذتا تَجِ تِ ػالئن ؽوا در حال حاظز ًیاس تِ تصَیزتزداری ٍ عًََگزاف    

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنیذ: 

:در صَرت ٍجَد سخن  

تخیِ ّا را تِ ّیچ ٍجِ در آب غَطِ ٍرًکٌیذ.) هخالً در ٍاى حوام، اعتخز....( چَى تواط سیاد تا آب تاػج کاّؼ عزػت تْثَد سخن ٍ  -1

ؽَد.افشایؼ احتوال ػفًَت هی  

هزاجؼِ ًوائیذ. تزای تؼَیط پاًغواى در چٌذ ًَتت اٍل تِ هزاکش درهاًی) غیز اس اٍرصاًظ ( -2  

در صَرت تجَیش پشؽک،اس اعتاهیٌَفي تزای کاّؼ درد ٍ عَسػ هحل سخن اعتفادُ ًوائیذ. خارػ خفیف سخن در رٍسّای اٍل طثیؼی  -3

 اعت.

یشی اعتفادُ ًکٌیذ.اس تزکیثات حاٍی آعپزیي ٍ پزٍفي تِ ػلت احتوال خًَز -4  

در صَرت تجَیش آًتی تیَتیک تَعط پشؽک، دارٍ را در سهاى هؼیي هصزف کزدُ ٍ دٍرُ درهاى را کاهل کٌیذ. -5  

.اس خَاتیذى رٍی ؽکن خَدداری کٌیذٌّگام اعتزاحت تِ پْلَ یا پؾت تخَاتیذ ٍ  -6  

ؽَد جْت جلَگیزی اس یثَعت ٍ تزهین سٍدتز سخن اس عثشی ٍ هیی کٌذ اها تَصیِ ٍجَد ایي سخن تزای ؽوا هحذٍدیت غذایی ایجاد ًو -7

.هیَُ ّای تاسُ اعتفادُ ًوائیذ  

.حاًیِ ًفظ خَد را ًگْذاریذ 3تار تار ًفظ ّای کاهالً ػویق تکؾیذ ٍ ّز  10عاػت  1-2تزای جلَگیزی اس ػفًَت ریِ، ّز  -8  

داری کٌیذ.اس هصزف عیگار ٍ قلیاى ٍ اًجام فؼالیت ّای جغوی ؽذیذ خَد -9  
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تار ٍظؼیت خَد را تغییز دادُ یا  1دقیقِ  30تا 20اس تاقی هاًذى در یک ٍظؼیت طَالًی تِ ٍیضُ در حالت ًؾغتِ خَدداری کٌیذ ٍ ّز  -10

 چٌذ قذم راُ تزٍیذ.

اس تلٌذ کزدى اجغام عٌگیي ٍ حول کَلِ پؾتی ٍ راًٌذگی طَالًی هذت پزّیش کٌیذ. -11  

ًظز تزٍس ػالئن سیز تزرعی ًوائیذ: رٍساًِ سخن خَد را اس -12  

  تَرم ٍ قزهشی اطزاف هحل سخن 

  ٍظؼیت تزؽحات 

 اطزاف سخن خًَزیشی 

اس اًجام فؼالیت ّایی کِ ًیاس تِ تاال ًگْذاؽتي عز، ؽاًِ ّا ٍ تاسٍّا  ٍ کؾیذُ ؽذى پؾت ٍ کوز تِ عوت تاال دارد) هخل آٍیشاى کزدى  -13

اس قفغِ ّای تلٌذ( خَدداری ًوائیذ. پزدُ ّا، تؼَیط الهپ، تزداؽتي اجغام  

تایذ .................... رٍس دیگز جْت کؾیذى تخیِ ّا تِ یک هزکش پشؽکی هزاجؼِ کٌیذ. -14  

 در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجذداً به اورشانس  یا پسشک معالج مراجعه کنیذ:

 پارگی تخیِ ّا ٍ تاس ؽذى هجذد سخن

رًگ اس سخن یا اعتؾوام تَی تذ اس سخن خزٍد چزک یا تزؽحات عثش  

درجِ یا حوالت لزس 38تة تاالی   

 درد ؽذیذ یا تَرم ٍ قزهشی هحل سخن

 درد ؽذیذ در ؽکن، پْلَ ّا، ؽاًِ ّا، فک ٍ گزدى

 تٌگی ًفظ ٍ تپؼ قلة

  طدفغ خَى ّوزاُ تا عزفِ ٍ خل

 تَْع ٍ اعتفزاؽ ٍ تی اؽتْایی

  عطح َّؽیاری  )تیَْؽی(ظؼف ٍ تی حالی ؽذیذ یا کاّؼ 

 رًگ پزیذگی، تؼزیق ٍ عزد ؽذى اًذام ّا 

 عزگیجِ ٍ احغاط عثکی عزد

 اعتفزاؽ خًَی ) خَى رٍؽي یا عیاُ رًگ(

   


