
 

 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 

 . یدفراوان استفاده کن یعاتسبوس و ما يحاو یجاتها و سبز یوهمانند م یبرپرف یماز رژ یبوستاز  یشگیريجهت پ -
 شود. نیز باید کم غذایی رژیم کنید. نمک خودداري کردنیو سرخ چرب غذاهاي از خوردن -
 بهبودي، بدست آوردن توان و قدرت و داشتن وزن سالم دارند. یشرفتنیاز به کالري و پروتئین مانند گوشت کافی براي پ یمارانب این -
 . یدو نفاخ اجتناب کن ینسنگ يو از خوردن غذاها یدو با حجم کم مصرف کن یادز يبهبود اشتها، غذا را در وعدها جهت -
و از بلند کردن  یدهاي دست و بازو را انجام دهجهت کاهش حس کشیدگی و سوزش در ناحیه زیر بغل و بازو ، ورزش یت انجام جراحصور در -

 .یدکن يخوددار ینسنگ یدست یفمانند ک ینسنگ یاءاش
 یاتر  یدجد يز نظر به وجود آمدن توده هاتوسط خودتان ا ماهانه عادت شروع هنگام یا به قبل هر ماهه درست ید، پستان ها با یصاز تشخ پس -

 .یدبه پزشک خود اطالع ده ییرشوند. در صورت بروز هر گونه تغ یبررس یقبل يدر توده ها ییرتغ
شما  در خانواده سرطان نمایید. اگر سابقه خود مراجعه پزشک ها بهیا سایر بررسی پستان معاینه بار براي یک حداقل مشورت پزشک ساالنه با -

 باشد.  معاینات انجام کمتر نیاز به یزمان دارد در فواصل وجود دارد، امکان
 انجام شود.  یتوصیه شده پزشک توسط پرسنل درمان یاصله زمانبه روش استریل و در ف یدبا یمحل جراح پانسمان -
 .یدو دوره درمان را کامل کن یدمصرف نمائ ینرا در ساعات مع یوتیکب یشده توسط پزشک مانند آنت یزتجو داروهاي -

 یدپزشک مراجعه کنبیمارستان و یا به  یرزموارد صورت مشاهده  در
 روز بعد از عمل  7-10ها یهبخ یدنکش جهت -
 .یدپزشک معالج برسان یترا به رو یجهو نت یدمراجعه کن یمارستانبه ب يپاتولوژ یجهنت یافتدر جهت -
 یتورم در محل عمل جراح یارنگ  ییر،تغ یزيهر گونه ترشح،خونر مشاهده -
 جدید ظاهر شوند.  هايیا توده یدشو در توده تغییراتی متوجه -
 باشد.  وجود داشته پستان از نوك ترشح -
 . است نشده انجام پزشک توسط پستان معاینه که است اگر دو سال -
 نگذارند.  يرو به بهبود یابدتر شوند و  مئاز شروع درمان عال پس -
 شوند یجادا یدجد عالئم -

 سیسایر موارد نگران کننده و یا اورژان -

 توده پستان
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