
 

 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:

 :ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نماییدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از 
 :مراقبت در منزل 

. از کنیدجهت بهبود اشتها غذا در وعدهاي زیاد و با حجم کم مصرف شود و از خوردن غذاهاي سنگین و نفاخ اجتناب  .کنید(گوشت) استفاده  رژیم پر پروتئین -
 جهت پیشگیري از یبوست استفاده کنید. غذاهاي پرفیبر و پرحجم ( میوه و سبزیجات )

 روش صحیح انجام دهید.هاي دست و بازو را به جهت کاهش حس کشیدگی و سوزش در ناحیه زیر بغل و بازو، ورزش -
توانند هفته پس از جراحی می 6اغلب زنانی که تحت عمل قرار می گیرند، سته و کیف دستی سنگین حمل نکنید. و ب کنیداز بلند کردن اشیاء سنگین خودداري  -

 را از سر بگیرند. ممکن است چند هفته دیگر الزم باشد بگذرد تا امکان انجام ورزش هاي سنگین را پیدا کنید.  خود فعالیت هاي عادي
ها باید دو طرفه باشد و هر دو بازو همزمان به ورزش درمانی نباید باعث هیچ گونه دردي شود. براي  پیشگیري از تغییر ناهمگون در یکی از بازوها، ورزش -

 رزش را مالیم و آهسته انجام دهید و به تدریج بر زمان و شدت آن اضافه کنید.کارگرفته شود. و
حرکت را به دفعات تکرار آرنج خود را روي میز قرار دهید سر خود را باال نگهدارید. ابتدا یک سمت سرتان و بعد به تدریج تمام موهاي سر خود را شانه کنید. این  -

 .روي نکنیدکنید اما در انجام آن زیاده
 خودداري کنید. بلند کردن زنبیل و ...، شستن لباس با دست، از کارهایی نظیر جارو کردن -
 توسط کادر درمانی انجام شود.  پزشک طرف از شده توصیه زمانی فاصله در و استریل روش به پانسمان -
هفته ) می توان براي افزایش نرمی و حالت  4-6روز، هر روز یک پانسمان خشک روي ناحیه برش قرار داده می شود بعد از بهبودي کامل برش (  7تا معموال  -

 ارتجاعی پوست از لوسیون یا کرم استفاده کرد.
شود در صورتیکه شما با درن (لوله پالستیکی که از محل یروز در محل باقی گذاشته م 10تا  7درن معموال به مدت  شوید وبا درن ها مرخص  ممکن است  -

راه درن باز باشد و درصورت نیاز به تخلیه ابتدا به وسیله کالمپ انتهاي درن را ببندید  کنیدد دقت شدیمرخص  عمل به یک محفظه پالستیکی وصل است)
 کنید.و مجددا کالمپ را باز  کنیدسپس محفظه را تخلیه 

هفته اول  3تا  2انتظار اندکی سوزش، تورم و کبودي در هفته اول، احتماال به استراحت هاي کوتاه در بین روز نیاز دارید.  2عالوه بر خواب خوب در شب براي  -
روزي سه  را اندام مبتال، بازوها. جهت کاهش درد در کنیداز گرفتن فشار خون، تزریق و گرفتن خون از دست عمل شده خودداري پس از عمل را داشته باشید. 

 بر روي بالش باال قرار دهید. دقیقه )45(به مدت  بار
 و از یک پماد ضد باکتري استفاده کنید. بشوییدبا آب و صابون  را ناحیه ،در صورت پارگی پوست یا ایجاد صدمه -
 استفاده کنید. ADمین آ.د کیف آب گرم و یخ روي نواحی درگیر استفاده نشود. روي نواحی درگیر از پماد ویتا -
 از شستشوي مکرر نواحی صدمه دیده اجتناب کنید و اگر ناحیه درگیر ترشح دارد با یک الیه گاز نازك پوشانده شود. -
به تسکین  )معموال از دومین روز بعد از عمل بار دوش گرم ( 2از جراح در مورد چگونگی دوش گرفتن، حمام کردن و مراقبت از زخم مشورت بگیرید.  روزي  -

 جهت حمام از آب ولرم استفاده کنید. .درد ارجاعی عضالت کمک می کند
ممکن است در این محل ها به جاي احساس درد،  .حسی در محل هاي جراحی باقی بماندجراحی برداشتن پستان و بازسازي آن باعث خواهد شد نواحی از بی -

 گردد.در این نواحی به حالت طبیعی بازمیاحساس کرختی یا سفتی کنید. به مرور تا حدودي حس ها 
 .کنیدجهت تسکین درد از دارو مسکن تجویز شده طبق دستور پزشک استفاده  -
 .کنیدداروهاي تجویز شده توسط پزشک (مانند آنتی بیوتیک در ساعات معین و دوره کامل) طبق دستور مصرف  -
 روز بعد از عمل مراجعه کنید. 7-10جهت کشیدن بخیه ها -
 . هاي ساالنه را انجام دهیددارد و همچنین باید انجام ماموگرافیهاي ترمیمی، نیاز به چکاپ هاي منظم وجود از عملپس  -

 درصورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید

 و جهت دریافت نتیجه پاتولوژي تغییر رنگ یا تورم محل عمل  ،خونریزي ،ترشح وجوددر صورت  -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 پستان یبروکیستیکتوده ف
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