
 

  آموزش به بيمار وخانواده  -2شماره فرم 

 مراقبت هاي پس از ترخيص         

  
 

  :شماره پرونده                                     
  

  بخش:  پزشك معالج: 
  : اتاق 

 :تخت

 نام خانوادگي:                   : نام

  تاريخ تولد:  تشخيص (علت بستري): تاريخ پذيرش:
 زن     جنس :  مرد  

  نام پدر: 

  :شايسته است كه پس از ترخيص از بيمارستان موارد زير را به دقت مطالعه و اقدام نماييدبيمار محترم ضمن آرزوي سالمتي براي شما 
  :مراقبت در منزل 

 . كنيد در روزهاي اول بعد از عمل از مصرف مواد غذايي نفاخ پرهيز كرده و رژيم غذايي حاوي پروتئين (گوشت ) مصرف  -
 . يدپخته شده استفاده كن يجاتسبز و ينرم شامل مرغ، ماه   ييغذا يماز رژ -
   .از عمل خودداري كنيدهفته اول بعد  6از كارهاي سنگين  مانند بلند كردن اشياء سنگين، تمرينات ورزشي خشن طي  -
  . كنيد هفته با نظر پزشك معالج فعاليت عادي را مي توانيد شروع   4الي  2كارهاي شخصي خود را مي توانيد انجام دهيد و پس از  -
  . درا انجام دهيد، زخم را باز و خشك نگهداري كني حماماز روز دوم بعد از عمل و بالفاصله بعد از برداشتن پانسمان و بصورت روزانه  -
  . كنيدجهت تسكين درد، از داروي مسكن تجويز شده طبق دستور پزشك استفاده  -
 را در فواصل معين و يك دوره كامل مصرف كنيد.   داروهاي تجويز شده توسط پزشك (مانند آنتي بيوتيك در ساعات معين ) -
  كنيد.از عمل به پزشك معالج مراجعه  روز بعد  7-10با مشورت پزشك جهت كشيدن بخيه ها  -
  . نشان دهيد پزشك معالج  بهجهت دريافت نتيجه پاتولوژي به بيمارستان مراجعه و نتيجه را  -
 . يدعمل كن داروها  احتماليو عوارض  يحو نحوه صح زمان يزان،پزشك در ارتباط با م  يها يهاز عفونت و كاهش درد به توص يريجلوگ جهت -
  شود. ضيتعو يلعمل روزانه به روش استر يهپانسمان ناح بايد  -

  مراجعه كنيدو يا پزشك در صورت مشاهده موارد زير به بيمارستان  
 درصورت تب و لرز، تعريق شديد، ضعف، بي اشتهايي، اسهال، قرمزي، حساسيت، تورم و ترشح از زخم و بعضاً اسهال كه نشانگر آبسه لگني است   -
  يبوستنفخ شكم و  اسهال،  لرز، تب، شكم در لمس، يتو حساس يصورت بروز عوارض بعد از عمل مانند سفت در -
  . يريدكمك بگ يآموزش هاييتورود به سا يا و  يتلفن  يا  يبه مراكز درمان يممراجعه مستق يقردرمان از ط يماز ت يمواقع اورژانس در -
 هاي پزشك در ارتباط با ميزان، زمان و نحوة صحيح و عوارض احتمالي داروها عمل كنيد. جهت جلوگيري از عفونت و كاهش درد به توصيه -
  ساير موارد نگران كننده و يا اورژانسي -

 يسالتهاب آپاند


