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 مراقبت هاي پس از ترخيص         

  
 

  :شماره پرونده                                     
  

  بخش:  پزشك معالج: 
  : اتاق 

 :تخت

 نام خانوادگي:                   : نام

  تاريخ تولد:  تشخيص (علت بستري): تاريخ پذيرش:
 زن     جنس :  مرد  

  نام پدر: 

  :شايسته است كه پس از ترخيص از بيمارستان موارد زير را به دقت مطالعه و اقدام نماييدبيمار محترم ضمن آرزوي سالمتي براي شما 
  :مراقبت در منزل 

 زخم الزم است. يمجهت ترم يس  يتامينو ي تازه حاو يها يوهو آب م ) و ... ي پرتقال، نارنگ( مركبات مانند  يجات،مصرف سبز -
 .كنيد يخوددار ياتو دخان يگاراز مصرف س -
افتد.    يانكنند تا خون به جر  يريو چسبان از تجمع خون در عروق پا جلوگ  يژهو  يهاجوراب   يدنتوانند با پوشيكه زخم ساق پا دارند م   يكسان -

پا دست    خمبعد از بهبود ز  يو حت  ياورندب  يرونپوشاند، بپوشند و فقط موقع خواب آن را ب  يكه ساق پا را كامال م   يا   يژهجوراب و  يدبا  يمارانب  ينا
 شود. يريها را بپوشند تا از احتمال عود زخم پا جلوگجوراب   ينروز ا ي ط يدكم تا پنج سال با

 . يدكن يداتا زودتر بهبود پ  يدو آن را نخاران يداگر زخم خارش داشت، آرام باش  -
و مجددا پانسمان   يدآن بمال يرو يوتيكب يپماد آنت   ييد،محل زخم را بشو يو با آب و صابون به آرام يدزخم را بردار يبار، پانسمان رو يك يروز -

 . يدزخم قرار ده يرا رو
 .  يدبود، فورا آن را عوض كن يسخ يا و  يفاگر پانسمان زخم كث -
. زخم شود  يريزخم به باند جلوگ  يشود و از چسبندگ  يعآن تسر  يشود كه بهبود  يمرطوب نگه داشتن زخم با كمك كرم مرطوب كننده باعث م -

 .يدها را بهتر است مرطوب كن يدگيو خراشبزرگ  يها
 تا نرم شود.   يدكن يساست، آن را با آب گرم خ يدهكه بانداژ به زخم چسب  يدكن ياگر احساس م -
 . يدبردار يمو به آرام يشچسب را در جهت رو يااطراف زخم، بانداژ و  ي از كنده شدن مو يريجلوگ يبرا -
 . يدكن  يخود را قبل و بعد از پانسمان، ضدعفون يدست ها -
 . يد كردن زخم به كار ببر يزتم  يكننده را برا يضدعفون ياسپر ياشما وجود ندارد، دستمال مرطوب و  يكيكه آب در نزد يهنگام  -
 . يدزخم ها استفاده كن يرو يمالكل است به طور مستق يكه حاو يهرگز از مواد يد نبا -
 .كنيد يو از قطع آن بدون اجازه پزشك خوددار يدپزشك و در فواصل منظم مصرف شود. دوره درمان را كامل كنداروها طبق دستور  -
زخم   يبر رو   يآلودگ  يراز  يستند،كار مناسب ن  ينا  يآلوده برا  ي ها  يط. محيدپانسمان زخم خود انتخاب كن  يضتعو   يرا برا  يزتم  يمكان   يدكن  يسع -

 كند.   يم  ياداثر كرده و احتمال بروز عفونت زخم را ز

 كنيدمراجعه   و يا پزشك  يمارستانبه ب  يردر صورت مشاهده موارد ز
 در محل عمل جراحي يد درد شد -
 در محل زخم يدرد و قرمز -
 از زخم يترشح چرك -
 از محل استامپ يزيخونر -
 لرز و تب -
 يي اشتها يب - 

  اورژانسيساير موارد نگران كننده و يا  - 

 زخم باز)(ها  يدگيبر
 


