
 

 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 

به آنها آلرژي  یددان یکه م ی) و مواد خوراکو کباب برگ یکاست یچ،مانند ساندو( دارند یطوالن یدنبه جو یاجاز مصرف غذاهاي سفت که احت -
 .یدخودداري کن ید،دار

 . پرهیز کنید یدو زور زدن شد یابلند کردن اش ین،سنگ يهفته پس از عمل از ورزش ها یک تا -
 تا صورت ورم نکند. یدسر چند بالش بگذار یرنشسته استراحت کرده و ز یمهن یتوضع در -
 .یدکن يخوددار یهگر خنده و ینصورت ح یدو از حرکات شد یددهان باز عطسه و سرفه کن با -
 .یدکن يبا فشار خوددار ینیترشحات ب یههفته پس از عمل از تخل 2 تا -
 .ییدرا بطور مکرر با سرم شستشو بشو ینیپس از عمل، ب يها یاز  بروز چسبندگ یريو جلوگ ینیکردن ب یزتم براي -
 .یدنکن يرا دستکار ییلب باال یول یدها را مسواك کند با مسواك نرم دندانیتوانمی -
 .اجتناب کنید یاتمصرف دخاناز از عمل هفته بعد  یکحداقل به مدت  -
 به صورت وارد نشود. يضربه ا یچه یدباش مراقب -
 .کنیدپزشک مصرف  یزمسکن را طبق تجو -
 .کنید) را طبق دستور مصرف یوتیکب یشده توسط پزشک (مانند آنت یزتجو داروهاي -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 .کنیدخارج کردن تامپون  به پزشک معالج  مراجعه  يبرا یصروز بعد از ترخ 2 -
  یجهنفس و احساس سرگ یبلع خون و تنگ یاو  یزيصورت داشتن خونر در -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -
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