
 

 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 

 زخم الزم است. یمجهت ترم یس یتامینو يتازه حاو يهایوهو آب م )و ... یپرتقال، نارنگ(مرکبات مانند  یجات،مصرف سبز -
 .کنید يخوددار یاتو دخان یگاراز مصرف س -
افتد.  یانکنند تا خون به جر یريو چسبان از تجمع خون در عروق پا جلوگ یژهو يهاجوراب یدنتوانند با پوشیکه زخم ساق پا دارند م یکسان -

پا دست  خمبعد از بهبود ز یو حت یاورندب یرونپوشاند، بپوشند و فقط موقع خواب آن را ب یکه ساق پا را کامال م يا یژهجوراب و یدبا یمارانب ینا
 شود. یريها را بپوشند تا از احتمال عود زخم پا جلوگجوراب ینروز ا یط یدکم تا پنج سال با

 .یدکن یداتا زودتر بهبود پ یدو آن را نخاران یداگر زخم خارش داشت، آرام باش  -
و مجددا پانسمان  یدآن بمال يرو یوتیکب یپماد آنت یید،محل زخم را بشو یو با آب و صابون به آرام یدزخم را بردار يبار، پانسمان رو یک يروز -

 .یدزخم قرار ده يرا رو
 . یدبود، فورا آن را عوض کن یسخ یاو  یفاگر پانسمان زخم کث -
. زخم شود یريزخم به باند جلوگ یشود و از چسبندگ یعآن تسر يشود که بهبود یمرطوب نگه داشتن زخم با کمک کرم مرطوب کننده باعث م -

 .یدها را بهتر است مرطوب کن یدگیو خراشبزرگ  يها
 تا نرم شود.  یدکن یساست، آن را با آب گرم خ یدهکه بانداژ به زخم چسب یدکن یاگر احساس م -
 .یدبردار یمو به آرام یشچسب را در جهت رو یااطراف زخم، بانداژ و  ياز کنده شدن مو یريجلوگ يبرا -
 .یدکن یخود را قبل و بعد از پانسمان، ضدعفون يدست ها -
 .یدکردن زخم به کار ببر یزتم يکننده را برا یضدعفون ياسپر یاشما وجود ندارد، دستمال مرطوب و  یکیکه آب در نزد یهنگام -
 .یدزخم ها استفاده کن يرو یمالکل است به طور مستق يکه حاو يهرگز از مواد یدنبا -
 .کنید يو از قطع آن بدون اجازه پزشک خوددار یدپزشک و در فواصل منظم مصرف شود. دوره درمان را کامل کنداروها طبق دستور  -
زخم  يبر رو یآلودگ یراز یستند،کار مناسب ن ینا يآلوده برا يها یط. محیدپانسمان زخم خود انتخاب کن یضتعو يرا برا یزتم یمکان یدکن یسع -

 کند. یم یاداثر کرده و احتمال بروز عفونت زخم را ز
 کنیدمراجعه  و یا پزشک یمارستانبه ب یردر صورت مشاهده موارد ز

 در محل عمل جراحی یددرد شد -
 در محل زخم يدرد و قرمز -
 از زخم یترشح چرک -
 از محل استامپ یزيخونر -
 لرز و تب -
 ییاشتها یب -

 اورژانسیسایر موارد نگران کننده و یا  -

 زخم باز)(ها  یدگیبر
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