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مزاقبت اس ناحیه پیوند

پیوند پوست ( گزافت )
دیًَذ دَسز ثِ ثزداششي یک الیِ اس دَسز سبلن فزد ٍقزار
دادى آى در جبیی اسز کِ دَسز دچبر آسیت شذُ ٍ ثِ
راحشی ثْجَد دیذا ًوی کٌذ.

موارداستفاده اس پیوند پوست ( گزافت )

کلیذ ًْبیی هزاقجز ّبی دس اس جزاحی دیًَذ حفبظتز اس دیًَتذ

 اس ّز گًَِ ضزثِ ،خبراًذى  ،کش

ٍ آٍیشاى کزدى در

ّز دٍ ًبحیِ دٌّذُ دَسز ٍ گزافز خَدداری شَد.
 حشوبٌ اس لجبسْبی ًخی ٍ گشبد جْز دَش

اسشفبدُ

دَسشی هی ثبشذ .اٍلیي سؼَیض دبًسوبى هؼوتَال 3- 5رٍس ثؼتذ اس

شَد ٍ اس قزار گزفشي در هحلْبی شلَؽ ٍ دز گزد ٍ

جزاحی اسز .در صَرر ًشبًِ ّبی ثبلیٌی ػفًَز ( سَرم ،قزهشی،

غجبر خَدداری شَد.

سزشحبر چزکی یب خًَزیشی ) دبًسوبى سٍدسز سؼَیض هتی شتَد.
سؼَیض دبًسوبى ثب دسشَر دششک ٍ در حضَر ٍی اًجبم هی شتَد.

ً بحیِ گزافز سب سهبى اجبسُ دششک شسششَ دادُ
ًشَد .

دالیل شبیغ دس سدى دیًَذ در رٍسّبی اٍل دس اس اًجبم جزاحتی

ً بحیِ گیزًذُ دَسز (گزافز) ٍ دٌّذُ دَسز (دًَر)

اس دیًَذ ّبی دَسشی هؼوَال ثزای سزهین ًقبیص ًبشی اس

شبهل :ػفًَز ،خًَزیشی سیز دیًَذ ٍ ًیزٍی فشتبری هتی ثبشتذ.

حذاقل  6هبُ اس ًَر هسشقین خَرشیذ هحبفظز شَد.

جْز دیشگیزی اس صذهِ یب اػوبل فشبر ثِ ًبحیِ دیًَتذ هتذدجَ

ثزیذى ٍ ثزداششي سَهَرّبی دَسز ،دَشبًذى ًَاحی فبقذ

ٍ در ًبحیِ صَرر اس کزم ضذ آفشبة اسشفبدُ شَد.

ثبیذ ثبدقز در سخز سغییز ٍضؼیز دادُ ٍ جبثِ جبشَد.

توصیه های تغذیه ای

دَسز ٍ دَشبًذى سخن ّبیی کِ دَسز هَضغ خَدشبى
ثزای ثسشي سخن ً ،بکبفی اسز ٍ سهبًی کِ دَسز خَد ثِ
خَد ثْجَد دیذا ًوی کٌذ ٍ ثیششزیي اسشفبدُ را در

سَخشگی ّب دارد .

در صَرر دیًَذ شذى اًشْبّب ثزای کتبّ

ستَرم ػضتَ ثتبالسز اس

سطح ثذى قزاردادُ شتَد .ثبیتذ جْتز دیشتگیزی اس هشتالتر

 )0جْز ثْجَد ٍ سزهین سزیؼشز ثبفز آسیت دیتذُ ٍ کتبّ

حزکشی ٍ ایجبد گَشز اضبفِ یب اسالبر  5-7رٍس دتس اس جزاحتی،

اثزار سَخشگی ،ثیوبراى هلشم ثِ رػبیز یک رصین دز دزٍسئیي

طجق ًظز دششک هؼبلج  ،فیشیَسزادی را سیز ًظز فیشیتَسزاح ّتبی

– دز کبلزی هی ثبشٌذ.

ایي هزکش شزٍع ًوبیذ ٍ فیشیَسزادی ثؼذ اس دیًَذ ثبیذ ستب یالستبل

 )2اس خَردى غذاّبی هحزک هثل ثبدهجبى  ،ستیز  ،فلفتل ،

اداهِ یبثذ.

گَجِ فزًگی  ،سَسیس ٍ کبلجبس خَدداری شَد.
 )3رصین غذایی ثیوبر ثبیذ شبهل هَاد دزٍسئیٌتی هثتل اًتَاع

شزٍع فؼبلیز ثب دزٍسالل هزکش سَخشگی ثزای ّتز فتزد هشفتبٍر

هخشلف گَشز  ،هیَُ جبر  ،سجشیجبر سبسُ  ،هبیؼبر ثِ هیشاى

اسزً .بحیِ گزافز شذُ سحز ًظز دششک جزاح ( هؼوَال  3ستب 5

کبفی ثبشذٍ .یشبهیي  Cهبًٌذ آة آًبًبس  ،آة دزسقبل  ،گزیخ

رٍس ) ثی حزکز ًگْذاششِ هی شَد ٍ در گزافز هچ دب  ،سب  01رٍس

فزٍر

رٍی دب ٍسى ًگذارد.
سهبى کشیذى هٌگٌِ ّب سَسط دششک جزاح سؼییي هی شتَد کتِ
هؼوَال دس اس ّ 2فشِ هٌگٌِ ّب کشیذُ هی شًَذ.
در هَرد دیًَذ دَسز صَرر ثبیذ اس فؼبلیز ّبی شذیذ دزّیش کزد
در صَرر گزافز رٍی دسز یب دب هی سَاى ثب یک آستل آى را ثتی
حزکز کزد ٍ ًَاحی گزافز ثؼذ اس ثْجَدی کبهل ٍ دبًسوبى ثبس ثتب
سجَیش دششک ثب دوبد  A+Dچزة شَد.

)4جْز جلَگیزی اس افشای

اسشزس در ثیوبراى دچبر
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خذمات درماوی بًشُر

سَخشگی ثیوبراى ثبیذ اس خَردى هَاد غذایی اسشزس سا

بیمارستان سًاوح ي سًختگی گىايٌ

هبًٌذ  :قَُْ  ،الالل  ،چبی سیبد ٍ دزرًگ  ،قٌذ ّبی سبدُ
ثِ هیشاى سیبد ،هَاد غذایی صٌؼشی ٍ فزآٍری شذُ

پیًوذ پًست (گرافت)

(سَسیس ٍ کبلجبس  ،غذاّبی آهبدُ طجخ  ،اًَاع ًَشبثِ
ّب ًَ ،شیذًی ّب ٍ آة هیَُ ّبی صٌؼشی ٍ سجبری ٍ)...
خَدداری کٌذ.

مزاقبت اس ناحیه دهنده (دنور)
هحل دًَر یک سخن سویش اسز کِ در اثز جزاحی ایجبد
هی شَد  .اس آًجبیی کِ هحل دًَر دارای سخن ثب ضخبهز
ًسجی اسز  ،ثسیبر دردًبک اسز ٍ هحل هسشؼذی ثزای
ػفًَز ّبی ثبًَیِ اسز  .ثب هزاقجز هٌبست هحل دًَر
ثْجَد خَدثخَد سخن در طی 7-04رٍس حبصل هی شَد .
هؼوَال  72سبػز ثؼذ اس ػول فقط ثبًذ اص ًبحیِ دًَر
ثزداششِ هی شَد ً .بحیِ دًَر هؼوَال ثب یک الیِ گبس
ٍاسلیي ٍ گبسخشک دَشبًیذُ هی شَد ٍ سهبًی کِ
خشک ٍ در هؼزض َّا ثبشذ ثْجَد هی یبثذ ٍ گبس ّب
خَد ثِ خَد جذا هی شًَذ ٍ ثزای کوک ثِ ثْجَدی آى
رٍساًِ ّز  3سبػز ثِ هذر  01دقیقِ سشَار کشیذُ هی
شَد ٍ گبسّب ًجبیذ دسشالبری شًَذ.
رٍساًِ حبشیِ گبسّب یی کِ خشک شذُ اًذ را ثبیذ قیچی
کزد .سب سهبى جذا شذى خَد ثِ خَدی گبسّب هحل دًَر

جُت کسب اطالعات بیشتر شمارٌ تلفه
َای زیر بٍ صًرت  42ساعتٍ آمادٌ
پاسخگًیی بٍ شما عسیسان خًاَىذ بًد.
94862649192
96622842699

ًجبیذ شسششَ دادُ شَد ٍ دائوب ثبیذ در هؼزض َّا ثبشذ .

تُیٍ کىىذٌ :سارٌ امیری

سذس دَسز صَرسی رًگ سشالیل شذُ ٍ هی سَاى
ٍیشبهیي  A+Dثِ هقذار کن اسشفبدُ کزد.
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