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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

حیوان( -گاز گرفتگی )انسانراهنمای بیماران   

 ثیوبر گزاهی خبًن/آلبی................................ضوب در اثز:

   گبسگزفتگی تَسط اًسبىگبس گزفتگی / پٌدِ سدى تَسط گزثِ                                                           گبس گزفتگی/ پٌدِ سدى تَسط سگ     

 

در ًبحیِ .................... ضذُ ٍ ثِ اٍرصاًس هزاخعِ وزدُ ایذ.  دچبر سخن ثبس       / خزاضیذگی       / سَراخ       /  

ثِ  هزثَطِ در رٍس..................حتوبًثب ّوبٌّگی هسئَل ضوب تشریك ضذُ است، ثزای تشریك ًَثت ثعذی  ًَثت اٍل ٍاوسي ّبری ٍ وشاس ثزای

هزاخعِ ًوبییذ. ................................  

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

تطخیص ثخیِ وزدى سخن ثب پشضه ثَدُ ٍ در  ّبی آى اس ّن دٍر ثبضٌذ.ثَدُ ٍ لجِ رٍد وِ ٍسیعّبیی ثِ وبر هیثخیِ وزدى ثزای سخن -1

 ایي هَرد ثِ تصوین پشضه اعتوبد وٌیذ ٍ ًگزاى ًجبضیذ.

ّبیی وِ احتوبل ثزٍس عفًَت در آًْب ٍخَد دارد اغلت در اثتذا ثخیِ ًطذُ ٍ ثعضی اس آًْب چٌذ رٍس ثعذ وِ احتوبل ثزٍس عفًَت سخن -2

ضَد.ذ ثخیِ سدُ هیوبّص یبث  

در صَرت ثخیِ سخن طجك دستَر پشضه )هعوَالً یه رٍس در هیبى( پبًسوبى را تعَیض ًوبییذ ٍ ثِ ّیچ ٍخِ سخن ثخیِ ضذُ را در آة -3

 غَطِ ٍر ًىٌیذ.

در صَرت تدَیش آًتی ثیَتیه تَسط پشضه، دارٍ را در سهبى هعیي هصزف وزدُ ٍ دٍرُ درهبى را وبهل وٌیذ. -4  

صَرتی وِ سخن ضوب ثخیِ ًطذُ است، سخن را رٍساًِ ثب سزم ضستطَ تویش ًوبییذ.در  -5  

رٍس حجس ٍ ًگْذاری وزدُ ٍ ثزٍس ّزگًَِ عالئن  10اگز ثِ حیَاًی وِ ثِ ضوب حولِ وزدُ است دستزسی داریذ، حیَاى را ثِ هذت  -6

 ثیوبری ٍ رفتبر غیز طجیعی را ثِ هزاوش ثْذاضتی گشارش دّیذ.

گذارد ٍ هیىزٍة آى فمط اس طزیك ثشاق حیَاى ّبر ثیوبری عفًَی ثسیبر وویبة است وِ ثزرٍی هغش ٍاعصبة ثذى اثز هی ّبری یه -7

تشریك  ًَثت پس اس گبسگزفتگی تَسط حیَاى هطىَن  3-5ثزٍس ّبری ٍاوسي ّبری را حتوبً در  خْت پیطگیزی اسضَد. هٌتمل هی

 ًوبییذ.

ثِ ثیوبری ّبی ٍاگیزدار ) هثل ّپبتیت ٍ ایذس( هجتال ثَدُ یب اعتیبد ثِ هَاد هخذر در اٍ ٍخَد دارد،  اگز تَسط فزد آضٌبیی وِ لطعبً -8

ّبی السم هثل ٍاوسي ّپبتیت ثِ ضوب تشریك گزدد.در صَرت ایذ، حتوبً ٍضعیت را ثِ پشضه اطالع دّیذ تب ٍاوسيدچبر گبس گزفتگی ضذُ

هزاخعِ ًوبیذ. ًیش ثِ پشضه دستزسی ثِ فزد ٍ هَافمت ٍی اٍ  

ایذ، حتوبً ثِ پشضه اطالع دّیذ.اگز ثبردار ّستیذ) حتی اگز هطوئي ًیستیذ( ٍ دچبر آسیت پٌدِ سدى تَسط گزثِ ضذُ -9  
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 در صورت بروز هریک از عالئم زیر به اورشانس یا پسشک خود مراجعه کنیذ:

درد ضذیذ در هحل ٍ اطزاف سخن*   

تَرم یب لزهشی هحل سخن*   

یب تزضحبت سجش رًگ اس سخنخزٍج چزن *   

استطوبم ثَی ثذ اس سخن*   

تغییز رًگ ٍ سیبُ ضذى پَست رٍی سخن*   

هحذٍدیت حزوت یب درد ٍ تَرم در اًگطتبى ٍ هفبصل*   

ثزٍس تت *   

ی راىثزخستِ ٍ دردًبن ضذى غذُ ّبی لٌفی سیز ثغل، گزدى ٍ وطبلِ*   

 

  در صورت بروز هریک از عالئم زیر در طول 3 ماه آینذه ) حتی در صورت بهبودی محل زخم( به پسشک مراجعه کنیذ:

 

ثی حسی یب گشگش ضذى ضذیذ یب اختالل حسی در اطزاف هحل سخن*   

تىبى دادى ضذیذ ٍ ثی اختیبر اًذام ّب یب پزش عضالت*   

درد ٍ گزفتی یب سفت ضذى عضالت ّوزاُ ثب ضعف ٍ ثی حبلی ضذیذ*   

سزدرد ضذیذ ٍ ًبگْبًی*   

دیذ یب دٍثیٌی یب درد ضذیذ پطت ٍ داخل چطن ٍ یب اختالل تىلن ٍ سٌگیٌی سثبىاختالل *   

حسی یب فلح ّزیه اس اًذام ّبضعف، ثی*   

تَّن یب ّذیبى، ثیمزاری ٍ گیدی، ثیَْضی یب وبّص سطح ّطیبری تطٌح،*   

آة ریشش سیبد اس ثیٌی ٍ دّبى، اضه ریشش ٍ عزق وزدى ضذیذ*    

ثِ ًَضیذى آة تزس اس آة ٍ عذم توبیل*    

 

  

 


