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 ساب سیژن

 

راي درمان ي اس تيه رفته اعىارَاي واؽي اس آوىٍ ي عايز اعىارَايي وٍ تا وؾؼ حيه معايىٍ تًعظ پشؽه بساب سیژن 

 مزتًط تٍ فيشيًلًصي  اعىارَاي غلغىي اعت وٍ تٍ "ايه ريػ وامال.تُثًدي مي ياتىذ مًرد اعتفادٌ لزار مي گيزد 

تاوذَاي فيثزيسٌ سيز جلذي تاعث وؾيذٌ ؽذن پًعت تٍ . علت يجًد تاوذَاي فيثزيسٌ  سيز جلذي تٍ يجًد آمذٌ اوذ 

. عمت پائيه ي ايجاد اعىارَاي فزي رفتٍ مي ؽًوذ 

 

 داوؾگاٌ علًم پشؽىي ي خذمات تُذاؽتي درماوي تُزان

   مذيزيت امًر پزعتاري–معايوت درمان 

  فوق تخصصی پوست رازیبیمارستان
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 "تزاي اوجام عاتغيضن ي تاس عاسي اعىار فزي رفتٍ ، پشؽه يه عًسن را يارد اليٍ عغحي  سيز جلذ مي ومايذ ي گاَا

. اس عًسن تزاي وىذن عتًوُاي فيثزيسٌ اعىار اعتفادٌ مي ؽًد . يارد  درم مي ؽًد 

پشؽه در محلُاي مختلف تٍ عمت عزفيه ،جلً ي ،  تزاي حذاوثز جذا عاسي تاوذَاي فيثزيتيه سيز عغح پًعت

. فزعتذ  عمة ،عًسن را سيز ضايعٍ مي

ي تؾىيل تافت پيًوذي جذيذ سيز فضاي فزي رفتٍ ؽذٌ ي در  ضزتات يارد ؽذٌ تاعث جذا عاسي تاوذَاي فيثزيتيه

.  مغغح تز ي تزآمذٌ تز مي ؽًد،وتيجٍ عغح اعىار وغثت تٍ حالت لثل اس عمل

 

% 50 ماٌ تيمار ي پشؽه ؽاَذ 12تعذ اس اوجام عاتغيضن، تاسعاسي ي تؾىيل والصن تزاي ماَُا ادامٍ مي ياتذ ي تعذ اس 

 َفتٍ 6تزاي درمان اعىارَاي گًد ؽذيذ يا مىاعك در گيز يعيع، عاتغيضن تايذ َز . تُثًدي در اعىار لثلي خًاَىذ تًد

 .تىزار ؽًد، وتيجٍ مثثتتٍ  جلغٍ تزاي حصًل 3تا 

: سیژن عوارض جانبي ساب

 َماتًم، اعىار َايپز تزيفيه، عًد اعىار

سیژن  آموزش هاي قبل از انجام ساب

 .ديعيضن حمام وماي ؽة لثل اس عاب .1
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لثل اس مزاجعٍ تٍ اتاق عمل پًعت، صًرت را تا آب ي صاتًن ؽغتؾً دادٌ ي چزتي، داري ي يا مًاد آرايؾي را  .2

 .ديپان وماي

 .ديريس عمل غذا ميل ومًدٌ ي واؽتا تٍ اتاق عمل مزاجعٍ وىماي .3

 را پظ در صًرت اتتالء تٍ دياتت، فؾار خًن، تيماريُاي خاؿ يا مشمه داريَاي خًد  .4

 .ديعثك ريال لثل مصزف وماي،اس مؾًرت تا پشؽه معالج  .5

يه َفتٍ لثل اس درم اتزيضن داري را پظ اس مؾًرت تا پشؽه ،آعپزيه يدر صًرت مصزف يارفاريه، َپاريه  .6

 .معالج لغع ومائيذ

 .تٍ پشؽه معالج اعالع دَيذ... در صًرت اتتالء تٍ تيماري َاي عفًوي ماوىذ َپاتيت، ايذس ي  .7

 .در صًرت تارداري ي يا ؽيزدَي  تٍ پشؽه اعالع دَيذ .8

د تٍ پشؽه معالج اعالع ياگز جشء تيماران دياليشي، پيًوذي ي يا تيماران مثتالء تٍ تيماري َاي خاؿ مي تاػ .9

 .دَيذ

 . در صًرت مصزف َز گًوٍ داري ي يا داؽته اعتياد تٍ مًاد مخذر يا الىل تٍ پشؽه معالج اعالع دَيذ .10

عيضن تزاي اوجام آسمايؾات خًن تٍ پشؽه معالج مزاجعٍ ومًدٌ ي پظ اس اوجام آسمايؼ ي گزفته  لثل اس عاب .11

 .عيضن الذام ومائيذ جًاب آسمايؼ تزاي اوجام عاب

عيضن عثك دعتًر مصزف  داري را لثل اس اوجام عاب،در صًرت تجًيش لزؿ آعيىلًييز تًعظ پشؽه معالج .12

 .ومائيذ

 .عيضن داروذ وياس تٍ درمان مًفك آوىٍ لثل اس اوجام عاب (جًػ  )تيماران مثتال تٍ آوىٍ فعال  .13

ولًييز تا يصًرت پيؾگيزاوٍ تجًيش مي ؽًد ي مصزف لزؿ آطٌ ولًييز بيلزؿ آط،در تيماران تا عاتمٍ تثخال .14

 .تُثًد ضايعات ادامٍ مي ياتذ

 .تخؼ مصزف ومائيذ عثك صالحذيذ پشؽه معالج مغىه يا آرام،لثل اس مزاجعٍ تٍ اتاق عمل پًعت .15


