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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 

 . یدفراوان استفاده کن یعاتو ما یجاتها و سبزیوهمانند م یبرپرف یماز رژ یبوستاز  یشگیريجهت پ -
 تواند به بهبود سریعتر زخم کمک کند. ی، م... ، گوجه و یمومانند پرتغال، ل یس نهاي تازه حاوي ویتامیسبزیجات و مرکبات و آب میوه صرف -
شود. پس در یبرطرف م یتمپانوپالست یماه پس از عمل جراح 3تا  2به پرده گوش، حدود  یباز آس یناش ییکه کم شنوا یدداشته باش یاد به -

 .یدخود نباش ییمدت، نگران شنوا ینطول ا
 يو بر رو یدچرب کن ،را گرد کرده و آن را با وازلین طبی یا پمادي که توسط پزشک تجویز شده ياازه پزشک، پنبهاز حمام در صورت اج قبل -

 شود.  یريبه داخل گوش جلوگ یگرکه از ورود هر گونه آب و مواد د یدقرار ده يالله گوش خود طور
 سر تخت موقع استراحت باال باشد. -
 تا هنگام برداشتن پانسمان از شستشوي سر و مرطوب کردن پانسمان بپرهیزید.  -
 روي گوش جراحی نشده بخوابد. -
 وارد نیاید. ي د با دهان باز عطسه کنید تا فشاردرصورتی که عطسه داری -
 از فین کردن یا باد در گوش انداختن به شدت پرهیز کنید. -
 .یدبا اجازه پزشک به سر کار خود بازگرد یدتوان یهفته م یکاز  بعد -
از  یناش مئاز اختالف فشار هوا، سبب بدتر شدن عال ی. فشار ناشیدکامل موکول کن يرا به بعد از زمان بهبود یمابا هواپ ییگونه مسافرت هوا هر -

 شود. یعمل م
 .کنید يو از قطع دارو بدون اجازه پزشک خوددار کنیدشده را به طور منظم مصرف  یزتجو داروهاي -
 .یدکن يخوددار یدبا ید،مانند شنا که با آب در تماس هست ییورزش ها از -
حداکثر ( ینو برداشتن بار سنگ ینسنگ یتهاي شدید ورزشی و یا انجام کارهاي سنگین پرهیز کنید. فعالهفته نخست بعد از عمل از فعالیت در -

 است.) ممنوع  یلوگرمک 12
 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرز مواردصورت مشاهده  در

  یهقابل توج یرو غ یدجد معالئ -
 فلج صورت، ترشحات زرد رنگ یا بد بو  یا یدشد سرگیجه -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 )ی(تمپانوپالستپرده گوش  یمترم
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