ٍػؼیتی است کِ هقؼذ تیوار یا اطال ٍجَد ًذارد یا تِ جای آى،

 خرٍج هذفَع ازهجرای ادرار یا ٍاشى(سَراخ

یک سَراخ کَچک در هحل دیگری غیر از هحل طثیؼی هقؼذ

ّفتِ تؼذ ًیس سَراخ کَلَستَهی تستِ هی شَد.

ٍ رم شکن

ایجاد شذُ است.
ایي کَدکاى هوکي است تِ طَر ّوسهاى تا ایي هشکل
تیواریْای دیگری ًیس داشتِ تاشٌذ  .از جولِ

هْثل)

هاّگی رسیذ آًَقت ترهین هقؼذ اًجام هی شَد ٍ حذٍد 6-8

تیواریْایی در

تشخیص :
تشخیض تا هؼایٌِ تالیٌی  12-18ساػت تؼذ از تَلذ

ستَى فقرات ،قلة  ،هری ٍ ًای  ،سیستن ادراری ٍ اًذاهْا  .در

طَرت هی گیرد  .در ًگاُ تِ ًاحیِ ًشیوي گاُ یا

تیواراى هقؼذ تستِ ،شذت ػایؼِ تسیار هتفاٍت است  .گاّی

اطالً هقؼذ ٍجَد ًذارد ٍ یا تِ طَرت سَراخ کَچکی

تشکیل ًشذى هقؼذ هوکي است ّوراُ تا ػذم تشکیل

در هحل دیگری غیر از هحل اطلی هقؼذ قرار گرفتِ

کَلَستَهی

قسوتی یا توام رٍدُ تسرگ تاشذ .گاّی کلیِ قسوتْای داخلی

است .

ساختِ شذُ اًذ ٍهقؼذ فقط تا یک الیِ پَست پَشیذُ شذُ

چگًَگی درهاى در حذٍد  90درطذ هَارد کافی است

است کِ تستِ تِ ًظر هی رسذ.

ٍ در  10درطذ هَارد کِ کِ اهکاى ارزیاتی تا هؼایٌِ

در ًَع اٍل شذت ػایؼِ تسیار زیاد ٍ در ًَع دٍم تسیار کن

ٍجَد ًذارد ،از سًََگرافی  ،رادیَگرافی سادُ ٍیا ام

تذى تاشذ .تَجِ داشتِ تاشیذ تواس هذفَع تا پَست

آر آی استفادُ خَاّذ شذ.

هی تَاًذ آًرا تحریک ٍ زخن کٌذ .تٌاترایي تِ ًکات

است ّ .ر چِ شذت ػایؼِ تیشتر تاشذ

تیواریْای ّوراُ

هؼایٌِ تالیٌی دقیق ترای ترًاهِ ریسی

تیشتر هی تاشذ .از ّر  5000تَلذ ًَزاد یک کَدک هوکي است

مراقبتهای بعذ از کولوستومی:
 پَست اطراف کَلَستَهی تایذ هاًٌذ دیگر جاّای

زیر تَجِ کٌیذ:

تِ ایي تیواری هثتال تاشذ ٍ در پسرّا تیشتر است .ػلت دقیق

 سایس دّاًِ کیسِ کَلَستَهی تایذ هٌاسة تاشذ ٍ

تیواری ًاهشخض است.

ّن اًذازُ کَلَستَهی تاشذ.
 کیسِ را تسیار آرام جذا کٌیذ ٍ پَست را ًکشیذ.
 کیسِ را سر هَقغ ػَع کٌیذ تا هذفَع از آى ًشت
ًکٌذ.
ٍ قتی یک سَم کیسِ پر شذ ترای جلَگیری از ًشت
درمان:

عالیم:
 ػذم ٍجَد سَراخ هقؼذ
ٍ جَد سَراخ هقؼذ در جای دیگر
ٍ جَد سَراخ هقؼذ تسیار ًسدیک تِ سَراخ هْثل در
کَدک دختر
 ػذم هذفَع تؼذ از  24-48ساػت از تَلذ

هذفَع آًرا تؼَیغ کٌیذ.

در ًَع خفیف ػول جراحی از طریق ترداشتي پَست
ٍ ترهین هقؼذ اًجام هی شَد .اها در هَارد شذیذ
اتتذا سَراخی رٍی شکن ًَزاد ایجاد هی کٌٌذ ٍ

 رٍزاًِ اطراف کَلَستَهی را تا پواد اکسیذ رٍی چرب
ًواییذ.
ّ فتِ ای دٍتار قسوت دیستال کلَستَهی (قسوتی

هذفَع از طریق ایي سَراخ ٍ در داخل کیسِ

کِ تِ هقؼذ راُ دارد ٍ هذفَع از آى خارج ًوی شَد

هخظَطی خارج هی شَد .تِ ایي سَراخ کَلَستَهی

)تا لَلِ هخظَص شوارُ 10یا  12شستشَ شَد.

گفتِ هی شَد .تؼذ از آى کِ کَدک تِ سي
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 در طَرتیکِ پَست اطراف کلَستَهی تحریک شذ از
پواد کلَتریوازٍل ّوراُ تا اکسیذ رٍی استفادُ کٌیذ.
 رٍزاًِ یک قاشق چای خَری جَش شیریي در ًظف
استکاى آب حل کٌیذ ٍ  4-5تار در رٍز تِ کَدک
خَد تذّیذ .الثتِ تِ دلیل تذ هس ُ تَدى هی تَاًیذ آى

مركسآموزشي درماني نمازي

را تا هقذار کوی آب قٌذ دّیذ.

واحد آموزش ضمن خدمت

 رٍزاًِ  2استکاى هحلَل (ORSاٍ آر اس) تِ کَدک

مقعد بسته

خَد تذّیذ .تَجِ کٌیذ کِ  2استکاى را یکذفؼِ تِ
کَدک ًذّیذ ٍ در طَل رٍز آًرا تقسین کٌیذ .
 اگر اهکاى خریذ کیسِ ٍجَد ًذارد هی تَاًیذ از تکِ
پارچِ ّای تویس تر رٍی کَلَستَهی استفادُ کٌیذ ٍ
هی تَاًیذ ایي پارچِ ّا را تشَییذ ٍ دٍتارُ استفادُ
کٌیذ .اها تَجِ کٌیذ تِ هحغ ایٌکِ کَدک دفغ
داشت تکِ پارچِ تؼَیغ شَد تا پَست آسیة
ًثیٌذ.
در صورت عالیم زیر به پسشک مراجعه کنیذ:
 تسرگ شذى اًذازُ کَلَستَهی
ٍ رم کردى کَلَستَهی

PT-HO-218

 زخن شذى رٍی کَلَستَهی
 تحریک تسیار شذیذ پَست اطراف کَلَستَهی

گردآيری:سمیٍ زَرایی فردکارشىاس ارشذ پرستاری

 هذفَع آتکی ترای تیشتر از  5ساػت
 تَی غیر طثیؼی ٍ تذ از ًاحیِ کَلَستَهی

منابع:

 خًَریسی از کَلَستَهی

1. http://tebyan-zn.ir/News_Article/healthy_safe_life/pregnancy/baby
minor_health
2. wongs'.nursing care of infants and
)children. (2011

 دل درد تیشتر از  2ساػت
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