م هوان د اسهحمحم نمحئ د  .موضع عمل و نحح ه اي

-4در صورتی که عمل جراحی در ناححا اه ن اح

که ان آ پوست ردايهه يده است را ح دسات و

،مخحط دهح و لب هح است  ،ه مدت يک هفاهاه ان

آب گرم و يحمپو چه يسهشو ده اد و پاس ان

مصرف دخحن حت پره ز کن د.

خشک نمود روي هر دو موضع پمحد جنهحمحيس ان

 -5در صورتی که عمل جراحی در نحح ه ن اح

–

مخحط دهح و لب هح ان خورد غذاهحي سافات و

محل د.

مطمئن باشید استحمام و شستشو هیچگونه مشکلی برای شماا
ایجاد نخواهد کرد  .ه مدت يک هفهه روني  2حر هار
دو موضع را ح دست و آب گرم و يحماپاو اچاه

سخت و لقمه هحي جويدنی ،ادويه جحت  ،فلافال و

يسهشو ده د و پس ان خشک نمود روي آنهح پمحد

غذاهحي محرک خودداري نمحيند و رژيم غذايی نرم

جنهحمحيس ن محل د.
-01در صورت که ان اسمهی ان د يماح پاوسات

ومحيعحت را رعحيت نمحي د.

ردايهه يده حيد ،اگراين نحح ه تريح دارد ،راي

-6ان هر گونه اسهرس،تنش هحي عصبی،عصبحن ات

خشک کرد اين نحح ه ان سشوار اسهفحده نمحئ د و
چنحنچه خشک است ان پمحد جنهحمحيس ن اسهافاحده

داد و فريحد و....خودداري نمحي د.

نمحئ د.

-7در معرض سرمح –گرمح-نور خاوريا اد-ماواد

-00ان هرگونه دسهکحري محلی که ان آ

پاوسات

رداري يده  ،توسط خود و همراهح جداً خودداري

ي م حيی -مواد حسحس ت نا-گرد و غاباحرو...اارار

نمحئ د .

نگ ريد.

 -01يکمحه پس ان تحريخ جراحی جواب آنماحياش
( نمونه ) آس ب ينحسی خود را پ گ ري نمحئ د و در

-8در صورت که ان اسمهی ان د ياماح پاوسات

صورت آمحده ود جواب در رون درمحنگحه پازياک

ردايهه يده حيد ،پحنسمح نحح ه عمل ومحلی که

مر وطه ه درمحنگحه مراجعه نمحئ د .

ان آ

وست ردايهه يده است  ،ه مدت  5رون

حای می محند و در رون مراجعه ه درمحنگحه حن مای
يود .در طی اين  5رون ان هرگونه دسهکحري ماحال
عمل توسط خود و همراهح جداً خودداري نمحئ د.
پس ان درمحنگحه ،م هوان داسهحمحم نمحئ د

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی
بیمارستان تخصصی پوست رازی
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بیمارستان تخصصی پوست رازی

 – 31تحريخ مراجعه عدي ه درمحنگحه جهت ويزيت
و کش د

آدرس :خیابان وحدت اسالمی ،میدان وحدت اسالمی،

خ ه هح ه طور کهبی و يفحهی در هنگاحم

ترخ ص ه يمح آمونش داده می يود.

تلفن55856585-55853655-55853555-55853655 :
تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:
55836656-5
55868535-6

)Esther Hughes &Julie Van Onselen. Dermatology
Nursing .A Practical Guide. Harcourt Publishers
Limied2004

Brunner &Suddarth. Medica&SurgicalNursing.Lippincott

2004
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55853886-6
55853885
پیامک5333553 :
نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir
ایمیلrazihospital@sina.tums.ac.ir :

سرطح پوست يحيع ترين سرطح

دخ م د

اادامحت ابل ان عمل

است .سرطح پوست چند نوع است و در ا هدا ح

 -8درصورت مصرف هر گونه دارو ويح دايهن اعه حد ه
مواد ه پزيک خود اطالع ده د.

ضحيعحت پ ش سرطحنی رون میکند .ضحيعحت پ ش
سرطحنی ،ضحيعحت پوسهی اي هسهند که سرطحنی

ن سهند  1نوع اصلی آ عبحرتند ان:
 -2سرطح سلول هحي سنگفريی

نمحي د.

-2يب ابل ان عمل يحم سبک م ل نمحي د و ان 32

درمح :
ح نظر پزيک معحلج ممکن است يکی ان رويهحي

☼ ردايهن ضحيعه ح مقداري ان پوست سحلم اطراف

 -2در صورت که ان اسمهی ان د يمح پوست رداياهاه

يب ه عد نحيهح حي د .
حالو سحير

نشده حيد 48 ،سحعت پس ان عمل جراحی می توانا اد

محريهح داروهحي خود را پس ان مشورت ح پزيک

اسهحمحم نمحئ د و موضع عمل را ح دست و آب گارم و

-1در صورت ا هال ه ديح ت –فشحر خو

نير جهت درمح انهخحب يود:

يحمپو چه يسهشو ده د و پس ان خشک نماود

معحلج طبق روال هم شگی مصرف نمحي د.

ه عنوا ححي ه اطم نح  ،ه روش جراحی
☼تراي د و سوناند ضحيعه (کوتر)
ح ن هروژ محيع
راي انواع

سطحی و کوچک سرطح سلول هحي پحيه اي.
☼ راديوتراپی ح تشخ ص پزيک راي افراد خ لی
پ ر توص ه می يود و يحنس عود آ

 -1داروي خود را طبق دسهور پزيک دا قحً و کحمل مصرف

کن د.

 سرطح سلولهحي پحيه اي( )BCC

☼ محل د

مراقبتهای بعد از
عمل

توان د ان کرمهحي مو ر يح ژيلت يکبحر مصرف اسهفحده

 -1مالنومحي دخ م

کرم -5فلوئورواوراس ل

عمل

جراحی نبحيد موي نائد دايهه حيد .ه اين منظور می

 -0سرطح سلولهحي پحيه اي

☼ منجمد کرد

-3يب ابل ان عمل حمحم نمحئ د.محل

-9درصورت حرداري يح ي ردهی ه پزيک اطالع ده د.

شهر ان سحير

روش هحي درمحنی است.

-4در صورت مصرف هپحرين ويح آسپرين يک هفهه ابل

موضع عمل پمحد جنهحمحيس ن محل د  .مطمئان احيا اد

ان عمل دارو را پس ان مشورت ح پزيک معحلج اطع

اسهحمحم و يسهشو ه چگونه مشکلی راي يمح اياجاحد

نمحي د.

نخواهد کرد  .ه مدت يک هفهه روني  2حر موضع عمل را

-5در صورت مصرف وارفحرين ه پزيک اطالع ده د.

ح دست و آب گرم و يحمپو چه يسهشو ده د و پس ان

-6در صورت ا هال ه محريهحي عفونی محنند هپحت ت-

خشک نمود روي موضع عمل پمحد جنهحمحيس ن محل د.

ايدن و  ...ه پزيک اطالع ده د.

-1اگر پحنسمح در موضع وضو است راي نمحن روي
سنگ مرمر ت مم کن د.

8مدرصورت مصرف خدر يح الکل ه پزيک اطالع ده د.

 -4ه مدت يک هفهه تح ده رون ان خم و راست کرد سر و

-9در صورت دايهن حسحس ت ه دارويح مواد غذائی

گرد -انجحم حرکحت کششی و ورنيی سنگ ن کحر

ه پزيک اطالع ده د.
1

روي

جسمی سنگ ن-جح ه جح نمود -هل داد و لند کرد
اي ح سنگ ن خودداري نمحي د.
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