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 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 

 .کنیدصاف شده و خنک  یعاتما یدنبه نوش یقتشو کودك خود را -
تا  یدبا ییغذا يها یمرژ ینکه ا یدو .... استفاده کن ینیزم یبپوره س ی،سوپ، فرن مانند یگرينرم د ياز غذاها یدتوان یعمل م از روز دوم بعد از -

 .یابددو هفته ادامه 
 . کنید یزیونتلو يو تماشا یوتريکامپ يها يآرام مانند خواندن کتاب، باز يها يبه باز یقهفته اول فرزند خود را تشو در -
 .خودداري کنید یهفته بعد از عمل جراح تا دو یدندو یااز ورزش  -
 ینسنگ ي. پس از آن، طبق دستور پزشک خود، آرام آرام کارهایدهفته اول بعد از عمل اجتناب کن 6در يمانند وزنه بردار ینسنگ يها یتفعال از -

 .یدتر را شروع کن
 .است یعیخارج شود که طب ینیب یاتا چند روز پس از عمل از حلق  ياست ترشحات خونابه اي مختصر ممکن -
 شود.یگلو م یکچون باعث تحر یدکن یريکردن جلوگ ینسرفه کردن و ف از -
 کنید. یريجلوگ یبخصوص سرماخورگ یمارتماس فرزندتان با افراد ب از -
 .ییدآب نمک از روز بعد از عمل بشو یابا سرم شستشو  ییخود را  بعد از هر وعده غذا دهان -
 . یددوره کامل مصرف کن یکو  ینطبق دستور پزشک در فواصل مع یوتیک،ب یآنت یزصورت تجو در -
وجه از  یچ. به هکنیداستفاده  ینوفنفقط از استام یدرد بعد از عمل جراح ین. جهت تسککنیدپزشک مصرف  یزمسکن را طبق تجو مصرف -

 استفاده نشود.  یکلوفناك، بروفن و د ینآسپر
 به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید یرز مواردصورت مشاهده  در

 گراد  یدرجه سانت 8/37از  یشترب تب -
 حالت تهوع و استفراغ  -
  ینیاز حلق وب خونریزي -
  یاديز درد -
 معمول یرغ یدشد ضعیف -
 بد دهان بوي -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 برداشتن لوزه
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