
 

 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 

 . یدفراوان استفاده کن یعاتو ما یجاتسبز، هایوهم مانند یبرپرف یماز رژ یبوستاز  یشگیريجهت پ -
 .باشدیبه خوردن موثر م یمارانب یلم یشمورد عالقه، در افزا يانواع غذاها یهکه ته یدنکن فراموش -
 .یدفروت استفاده کن یپاز گر یرمرکبات به غ یرسا پرتقال و یموشیرین،ل یموترش،ل، کمرنگ تازه دم يآب، چا مناسب يهایدنینوش از -
 .یدگازدار را محدود کن يهارنگ و نوشابه پر يدار، چا ینکافئ يهانوشابه مصرف -
 شود. يخوددار یادنمک ز يحاو يمصرف غذاها از -
  .مفید است يدوچرخه سوار و قدم زدن مانندباز  يسبک در فضا يهاورزش -
 .یدکن يخوددار ینسنگین  و بلند کردن اجسام سنگ يهافعالیت از -
، یدکن ينشود، از خارج کردن سوند بدون اجازه پزشک خوددار یدهسوند کش یدمراقب باش یدشویمرخص م يکه با سوند ادرار یصورت در -

 ندارد. یاشکال ییشستن سوند با آب و صابون زمان دستشو
 را به شما بدهد.  ید،دوران مصرف کن یندر ا یدکه نبا ییاز داروها یستیکه ل یدپزشک بخواه از -
و به پزشک خود اطالع  یدمصرف کن یشترب یعاتاست ما یو کاف یدنباش شود، نگران یم یدههفته بعد از عمل خون در ادرار د تا دو یکمدت  به -

 . یدده
 .یدداشته باش یبه انجام عمل جراح یازاست مجددا ن ممکن -
 .کنید یلو درمان خود را تکم یدالزم را داشته باش يپزشک خود در مورد ادامه درمان همکار با -
 .یدو الکل را محدود کن یگارس یات،دخان مصرف -
 کار مشخص شود. یجهنت ی،تا با بررس کنیدبه پزشک خود مراجعه  یهفته پس از عمل جراح یک حدود -
 .یدکن ياز قطع خودسرانه دارو بدون اجازه پزشک خوددار ید،طبق دستور پزشک و در فواصل منظم مصرف کن یقاً شده را دق یزتجو داروهاي -
 .کنیداز انواع مسکن ها استفاده با مشورت پزشک   یدتوانیشما م .یددرد داشته باشاز  یاست درجات متفاوت ممکن -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 و کاهش ادرار  ياحتباس ادرار ي،ادرار یدشد یزيخونر یاتب  ید،صورت درد شد در -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 يمجرا یقبرداشتن تومور مثانه از طر
 يادرار
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