
 

 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 

 .یدکن يمانند حبوبات خوددارنفاخ  ياز  مصرف غذاها -
 .ید) استفاده کنیوانل 8فراوان ( یعاتما و کاهو از جملهمختلف  یجاتها و سبزیوهم ماننددار یبرف ییاذاز مواد غ -
  کنید. يخوددار ینکردن اجسام سنگاز بلند  -
 . یدنکن یسه هفته رانندگ یابه مدت دو  -
 .کنید يخوددار یجنس يهامدت از انجام مقاربت ینا یدر ط ینهمچن -
 .یدکن یرانندگ یدتوانیهفته م یکپس از  -
 .یدبا پزشک خود در مورد زمان بازگشت به کار خود صحبت کن -
 .یدکن يتا شش هفته بعد از عمل خوددار چهاربراي  ینو بلند کردن اجسام سنگ یدشد یتورزش، فعال از انجام دادن  -
بار در حالت  20تا  10حالت تا چند لحظه و شل کردن آن حدود  ینو حفظ ا یگرباسن به همد یهار دادن ناحشبا ف ینهسفت کردن عضالت پر -

 باشد.یم یدار مفردر هر ساعت در کنترل اد یستادها یانشسته 
 شود. یپروستات روشن تر و شفاف تر م یهناح يبا بهبود یجبه تدر یممکن است رنگ ادرار کدر باشد ول یتا چند هفته بعد از جراح -
بهتر  یاست و بعد از مدت یعی، طبیدشویممشکل دچار و در کنترل ادرار  یدشویشود دچار تکرر ادرار میرداشته مکه سوند ب یدو روز اول یکی -

 .یدشویم
توان در هنگام ادرار کردن، یمراقبت م ی. معموالً با کمیدوجود آه ادرار کردن ممکن است ب یاننشت کردن ادرار (قطره قطره آمدن ادرار) در پا -

 .کردرا کنترل  یتوضع ینا
 .ید، نگران نباشباشد یختهآم یشترب یاماه  یکحدود  يادرار شما ممکن است با خون برا -
 .یداز زور زدن هنگام اجابت مزاج اجتناب کن -
 .یدو الکل را محدود کن یگار، سیاتمصرف دخان -
 .کنیدشده طبق دستور پزشک استفاده  یزمسکن تجو يدرد از دارو ینجهت تسک -
از قطع دارو بدون اجازه  .کنیدطبق دستور و تا اتمام کامل مصرف  را )یندر ساعات مع یوتیکب یشده توسط پزشک (مانند آنت یزتجو يداروها -

 .یدکن يپزشک خوددار
 یدمراجعه کنو یا پزشک  یمارستانبه ب یردر صورت مشاهده موارد ز

 در دفع ادرار ییعدم توانا یاو  یدشد یزيترشح، تب، خونر یاها)  یضهجمله تورم ب، تورم (از يقرمز -

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 يمجرا یقبرداشتن پروستات از طر
 يادرار
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