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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

زخم باز(بذون ) آسیب شکم –راهنمای بیماران   

  

...........ؼوا در اثر :...................ن/آقای..بیوار گراهی خاً  

برخَرداؼیاء ًَک تیس هثل چاقَ یا ؼیؽِ             ظقَغ از ارتفاع                  اًفجار             ًساع ٍ درگیری       / هاؼیيتصادف هَتَرظیکلت  

ظایر هَارد                 حَادث هحل کار        

 ،ٍ هعایٌات اًجام ؼذُ در اٍرشاًط ّاٍ بررظی با تَجِ بِ ًؽاًِ ّای فعلی ایذ.در ًاحیِ ؼکن ؼذُ ٍ بِ اٍرشاًط هراجعِ کردُ زخنبذٍى دچار آظیب 

ی در حال حاظر در ؼوا ٍجَد ًذارد بٌابرایي فعالً ًیاز بِ بعتری در بیوارظتاى یا اًجام عول جراحی عالئن هْن ٍ عَارض خؽرًاک ٍ گعتردُ ا

 ًذاؼتِ ٍ در حال حاظر هی تَاًیذ بِ هٌسل باز گردیذ.

ٍ در حال حاظر ًیاز بِ اًجام  ؼَدفتِ غیرؼبیعی هؽاّذُ ًویاز ًاحیِ ؼکن ٍ قفعِ ظیٌِ ؼوا عکعبرداری / ظًََگرافی اًجام ؼذُ کِ در آى یا    

.اقذاهات اٍرشاًعی، جراحی یا بعتری در بیوارظتاى ًذاریذ  

  .با تَجِ بِ عالئن ؼوا در حال حاظر ًیاز بِ تصَیربرداری ٍ ظًََگرافی از ؼکن ًذاریذ    

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

در صَرت تجَیس پسؼک،از اظتاهیٌَفي برای کاّػ درد ٍ ظَزغ هحل زخن اظتفادُ ًوائیذ. خارغ خفیف زخن در رٍزّای اٍل ؼبیعی  -1

 اظت.

در صَرت تجَیس آًتی بیَتیک تَظػ پسؼک، دارٍ را در زهاى هعیي هصرف کردُ ٍ دٍرُ درهاى را کاهل کٌیذ. -2  

.کٌذّفتِ اداهِ پیذا هی2یابذ اها گاّی تا رٍز بْبَدی ًعبی هی 2-3هعوَالً پط از درد ًاحیِ دیَاری ؼکن ٍ ععالت آى  -3  

.از خَابیذى رٍی ؼکن خَدداری کٌیذٌّگام اظتراحت بِ پْلَ یا پؽت بخَابیذ ٍ -4  

از هصرف ظیگار ٍ قلیاى ٍ اًجام فعالیت ّای جعوی ؼذیذ خَدداری کٌیذ. -5  

بار ٍظعیت خَد را تغییر دادُ یا چٌذ  1دقیقِ  30تا 20بِ ٍیصُ در حالت ًؽعتِ خَدداری کٌیذ ٍ ّر  از باقی هاًذى در یک ٍظعیت ؼَالًی -6

 قذم راُ برٍیذ.

از بلٌذ کردى اجعام ظٌگیي ٍ حول کَلِ پؽتی ٍ راًٌذگی ؼَالًی هذت پرّیس کٌیذ. -7  

کؽیذُ ؼذى پؽت ٍ کور بِ ظوت باال دارد) هثل آٍیساى کردى پردُ  از اًجام فعالیت ّایی کِ ًیاز بِ باال ًگْذاؼتي ظر، ؼاًِ ّا ٍ بازٍّا  ٍ -8

 ّا، تعَیط الهپ، برداؼتي اجعام از قفعِ ّای بلٌذ( خَدداری ًوائیذ.
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 در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجذداً به اورشانس  یا پسشک معالج مراجعه کنیذ

برٍز تب یا حوالت لرز *   

بذتر ؼَد کِ با حرکت درد ؼذیذ در کل ؼکن*   

تَْع ٍ اظتفراغ ٍ بی اؼتْایی*   

تٌگی ًفط ٍ ظرفِ ّای ؼذیذ ٍ ًاگْاًی*   

رًگ پریذگی ٍ تعریق ٍ ظرد ؼذى اًذام ّا*   

ظرگیجِ ٍ احعاض ظبکی ظر*   

هذفَع یا اظتفراغ خًَی*   

یا پْلَّا برٍز کبَدی در اؼراف ًاف *   

احتباض ادراری*   

ٍجَد خَى در ادرار*   

 


