
 بيمار عسيس: 

حبل كِ بِ داضتي سًَذ ادساسي ًيبصهٌذ ّستيذ بِ ًكبت 

 ريل تَخِ ًوبئيذ.

خبيگزاسي سًَذ ادساسي دس بيوبساى بشاي هقبصذ 

تطخيصي ٍ دسهبًي اًدبم هي گشدد. دس خٌبِ دسهبًي 

هي تَاى اص سًَذ بشاي تخليِ هثبًِ دس بيوبساى دچبس 

احتببس ادساسي حبد يب هضهي كِ دس ًتيدِ بٌذ آهذى 

هدبسي ادساسي ايدبد هي ضَد استفبدُ ًوَد. دس 

ادساس( هوكي است هبتاليبى بِ ّوبچَسي )خَى دس 

سًَذ گزاسي ٍ سپس ضستطَ بشاي خبسج كشدى خَى 

 ٍ لختِ ّب اص هثبًِ الصم گشدد. 

دس خٌبِ تطخيصي هي تَاى اص خبيگزاسي سًَذ 

ادساسي خْت گشفتي ًوًَِ ادساس غيشآلَدُ بشاي 

آصهَى هيكشٍة ضٌبسي، اًذاصُ گيشي بشٍى دُ ادساسي 

ًذاصُ گيشي دس بيوبساى بب طي اقذاهبت خشاحي ٍ يب ا

حدن ادساس ببقي هبًذُ پس اص ادساس كشدى استفبدُ 

 كشد.

در بيماراني كه بنا به تشخيص پسشك الزم 

است سونذ فولي تا زماني حفظ شود، رعايت 

 نكات زير توصيه مي شود: 

  خْت خلَگيشي اص عفًَت، هبيعبت

فشاٍاى بٌَضيذ )دس صَستي كِ اص طشف 

ِ پضضك هعبلح هحذٍديت هبيعبت ًذاضت

 ببضيذ(. 

  خْت پيطگيشي اص آلَدگي اص خذا

كشدى لَلِ ادساس اص كيسِ ادساس خذاً 

 خَدداسي كٌيذ.

  اگش تصبدفبً سًَذ ضوب خبسج ضذ يب ًطت

ادساس داضت خْت خبيگضيٌي هدذد 

سًَذ، خَدتبى ّيچگًَِ اقذاهي اًدبم 

ًذّيذ ٍ حتوبً بِ يك هشكض دسهبًي 

 هشاخعِ ًوبييذ. 

 ادساس ٍ  خْت پيطگيشي اص بشگطت

احتوبل عفًَت، كيسِ ادساس سا پبييي تش اص 

سطح هثبًِ خَد حفظ كٌيذ. ّشگض كيسِ 

 ادساس سا سٍي ضكن خَد قشاس ًذّيذ.

  اص كطيذى يب خذا كشدى لَلِ تخليِ ادساس

خَدداسي ًوبئيذ صيشا ببعث خًَشيضي يب 

ضشبِ بِ هدشا هي گشدد. ايي كبس سا بِ 

 .پشسٌل دٍسُ ديذُ بسپبسيذ

 

 م ساُ سفتي ، لَلِ تخليِ سا دس دست ٌّگب

خَد حلقِ كٌيذ ٍ پبييي تش اص هثبًِ ًگِ 



داسيذ. يب اص سوت داخل بب سٌدبق قفلي 

 ضيذ.يبِ ضلَاس خَد بيبٍ

  ِپَست اطشاف سًَذ سا حذاقل دٍ هشتب

يذ تب دس طي سٍص بب آة ٍ صببَى بطَي

، تويض ّشگًَِ تشضحبت ٍ ًطت ادساس

 ك ًوبييذ. ضَد. سپس هحل سا كبهالً خط

  بوٌظَس كبّص خطش عفًَت، كيسِ ادساس

 سبعت يكببس تخليِ ًوبييذ.  8سا ّش 

  سبعت ادساس بِ داخل كيسِ  6-8 طياگش

خشيبى ًيبفت ٍ هطوئي ضذيذ كِ سًَذ 

ضوب پيچ خَسدگي ًذاضتِ ٍ يب خن ًطذُ 

 است بِ هشكض دسهبًي هشاخعِ كٌيذ.

  ّويطِ دستْبيتبى سا قبل ٍ بعذ اص هشاقبت

 اص سًَذ بطَييذ. 

 

  ٌِّگبم دساص كطيذى سٍي تخت، كيس

ادساس سا بِ حلقِ پبييي تخت آٍيضاى 

 كٌيذ. 

  خْت خلَگيشي اص كطيذُ ضذى سًَذ

 آى سا بِ خَد بچسببًيذ. 

  بِ صهبى خبسج كشدى سًَذ كِ تَسط

پضضك هعبلح ضوب تعييي هي گشدد تَخِ 

ًوَدُ ٍ خْت اًدبم آى دس تبسيخ هقشس 

 بِ دسهبًگبُ هشاخعِ ًوبئيذ. 

 

               

 
مراقبتها در بيمار داراي 

 سونذ ادراري

 

 
 

 ٍاحذ آهَصش

 39تببستبى 


