
 

 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 

 .کنید یهمادر تغذ یرنوزاد را با ش -
و ... استفاده  ینیزم یبپوره س ی،سوپ، فرن مانند یگرينرم د ياز غذاها توانیم یرمادرتواند غذا بخورد از روز دوم به بعد عالوه بر شیکودك م اگر -

 .یابدتا دو هفته ادامه  یدبا ییغذا يها یمرژ ینکه ا کرد
 . کنید) یزیونتلو يو تماشا یدئوئیو هاييخواندن، باز مانندآرام ( يهايبه باز یقهفته اول فرزند خود را تشو در -
 .یدکن یريجلوگ یتا دو هفته بعد از عمل جراح یدندو از -
 افتد. یهفته خود به خود م یکشود و اگر از حلقه استفاده شود تا  یروز جذب م 10تا  7 یهبخ نخ -
 ساعت پس از ختنه ادرار کند)  6(ظرف مدت  .یریدرا از نظر دفع ادرار تحت نظر بگ کودك -
 است. یعیاتفاق افتد که طب یزيخونر يزمان جداشدن حلقه ممکن است مختصر در -
به پزشک مراجعه  یعیطب یرو غ یدکه در صورت تورم شد گرددیم یجادساعت پس از ختنه در قسمت بعد از حلقه تورم و التهاب ا 24 حدود -

 .یدکن
 .یدکودك را حمام کن یدتوانیساعت بعد از ختنه م 24 -
 .یددر وان حمام قرار نده یابدکه پوست بهبود  یتا زمان یاهفته  یکرا حداقل به مدت  کودك -
 .یدبه محل ختنه فشار وارد نکن یدکن یسع یریدگیکه کودك خود را در آغوش م یمواقع رد -
بزرگتر  یزو از پوشک با سا یدکن ياز فشار به محل ختنه از پوشاندن شلوار و لباس تنگ به کودك تا زمان افتادن حلقه خوددار یريجلوگ جهت -

 . یداستفاده کن
 .یدچرب کن A یتامینپماد و یا ینرا با وازل يادرار يو محل مجرا یدپوشک و شلوار گشادتر استفاده کنها بعد از ختنه بهتر است از ماه تا -
 .یدتا خوب شدن کامل استفاده نکن یگرو هر ماده د یونصابون، پودر، لوس از -
 .یدشده توسط پزشک معالج آغشته کن یزتجو یالباکتر یپماد آنت بهروز محل ختنه را  4بار به مدت  3 روزي -
 .یدبه پزشک مراجعه کن ینهمجدد و معا یدهم جهت بررس روز -

  کنیدمراجعه  و یا پزشک یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 يقرمز یانامطبوع و تورم  ي، بو8/37از  یشدرجه حرارت کودك ب یاه،س یا یرنگ سر آلت به رنگ آب ییرترشح از آلت، تغ یا یزيصورت خونر در -

  .دوروز بدتر ش 3در اطراف نوك آلت که پس از 
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 ختنه
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