
 

 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 

به آنها آلرژي  یددانیکه م یکباب برگ) و مواد خوراکو  یک، استیچمانند ساندو( دارند یطوالن یدنبه جو یاجاز مصرف غذاهاي سفت که احت -
 .یدخودداري کن ید،دار

 .کنید يخوددار يمانند وزنه بردار ینسنگ یورزش يهایتماه از فعال یکحدود  تا -
 .یدآفتاب نباش یدهاي اول در معرض حرارت اجاق گاز، بخاري و نور شدهفته در -
 .یداجتناب کن ینسنگ یاءبلند کردن اش از -
(سرم  یروزانه چند نوبت از محلول نمک یدتوانیشود که میتنفس مشکل م ینیي بعد از عمل به علت جمع شدن ترشحات داخل بچند هفته طی -

ترشحات،  یدو اجازه ده یزیدبر ینیو در ب یدهبدون سوزن از سرم کش یس یس 20سرنگ  یکروش که با استفاده از  ین. بدیدشستشو) استفاده کن
 شستشو داده شده و خارج شوند.

 .یدکنبا فشار خودداري  ینیي ترشحات ب یهدو هفته بعد از عمل از تخل تا -
 .یدپزشک توسط چسب فرم ده یدرا طبق صالحد ینیهفته، ب 4 یال 3به مدت  معموالً -
 .یددار استفاده کن یپهاي دکمه دار و زو از لباس یدتان وارد نشود مثالً هنگام خواب طاق باز بخواب ینیضربه اي به ب یچه یدباش مراقب -
 .کنیداجتناب  یهخنده و گر ینصورت ح یدو از حرکات شد یددهان باز عطسه کن با -
 ماه ممنوع است.  2تا  1آفتاب گرفتن، سونا به مدت  یرجه،ش شنا، -
 .ییدمتصل نما یشانیبه پ یترا با چسب ضد حساس ینک. در صورت ضرورت عیدخودداري کن ماه یکبه مدت  یو طب یآفتاب ینکگذاشتن ع از -
 است. يخورده ضرور سرد و افراد سرما یطاز مح يو دور يبهداشت فرد رعایت -
 .کنیدرا طبق دستور مصرف  ) یندر ساعات مع یوتیکب یشده توسط پزشک (مانند آنت یزتجو داروهاي -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرز مواردصورت مشاهده  در
  یجهنفس و احساس سرگ یتنگ بلع خون و یاو  خونریزي -
  .تورم قابل توجه شده باشد یاو  یزيباعث خونر ینیبه ب یدکه ضربه شد یصورت در -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 ینیب یباییز یجراح
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