
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 مراقبت هاي پس از ترخیص         

 
 

 :شماره پرونده                                   
 

 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص (علت بستري): تاریخ پذیرش:
 زن     جنس :  مرد  

 نام پدر:

 :که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نماییدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است 
 :مراقبت در منزل 

 .کنیددر روزهاي اول بعد از عمل از مصرف مواد غذایی نفاخ پرهیز کرده و رژیم غذایی حاوي پروتئین (گوشت ) مصرف  -
 .یدپخته شده استفاده کن یجاتسبز و ینرم شامل مرغ، ماه ییغذا یماز رژ -
  .از عمل خودداري کنیدهفته اول بعد  6از کارهاي سنگین  مانند بلند کردن اشیاء سنگین، تمرینات ورزشی خشن طی  -
 .کنیدهفته با نظر پزشک معالج فعالیت عادي را می توانید شروع  4الی  2کارهاي شخصی خود را می توانید انجام دهید و پس از  -
 .درا انجام دهید، زخم را باز و خشک نگهداري کنی حماماز روز دوم بعد از عمل و بالفاصله بعد از برداشتن پانسمان و بصورت روزانه  -
 .کنیدجهت تسکین درد، از داروي مسکن تجویز شده طبق دستور پزشک استفاده  -
 را در فواصل معین و یک دوره کامل مصرف کنید.  داروهاي تجویز شده توسط پزشک (مانند آنتی بیوتیک در ساعات معین ) -
 کنید.از عمل به پزشک معالج مراجعه  روز بعد 7-10با مشورت پزشک جهت کشیدن بخیه ها  -
 .نشان دهیدپزشک معالج  بهجهت دریافت نتیجه پاتولوژي به بیمارستان مراجعه و نتیجه را  -
 .یدعمل کن داروها احتمالیو عوارض  یحو نحوه صح زمان یزان،پزشک در ارتباط با م يها یهاز عفونت و کاهش درد به توص یريجلوگ جهت -
 شود. ضیتعو یلعمل روزانه به روش استر یهپانسمان ناح باید -

 مراجعه کنیدو یا پزشک در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان 
 درصورت تب و لرز، تعریق شدید، ضعف، بی اشتهایی، اسهال، قرمزي، حساسیت، تورم و ترشح از زخم و بعضاً اسهال که نشانگر آبسه لگنی است  -
  یبوستنفخ شکم و  اسهال، لرز، تب، شکم در لمس، یتو حساس یصورت بروز عوارض بعد از عمل مانند سفت در -
 .یریدکمک بگ یآموزش هايیتورود به سا یاو  یتلفن یا یبه مراکز درمان یممراجعه مستق یقردرمان از ط یماز ت یمواقع اورژانس در -
 هاي پزشک در ارتباط با میزان، زمان و نحوة صحیح و عوارض احتمالی داروها عمل کنید.جهت جلوگیري از عفونت و کاهش درد به توصیه -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -
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