
 

 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 

 . یداستفاده کن اتیو سبز یوهمانند م یبرپرف ییو مواد غذا یعاتما یکاف مقدار یبوست، یجاداز از ا یريجهت جلوگ -
 . کنیدمصرف  یاتتازه و لبن یجاتسبز ،یوهم ،يپر انرژ ینپر پروتئ غذاهاي -
 .یدتر غذا بخورراحت یدتا بتوان کنید یريآن جلوگ یلب، با چرب کردن از ترك خوردگ یصورت سوختگ در -
 .کنید یزپره ...) و یجاتجات، ترش یهادو مانندشود ( یشترشود خارش شما بیکه باعث م ییمصرف غذاها از -

 صورت که: ین. بدیدکن یزروزانه زخم خود را تم یستیبا یمارستاناز ب یصاز ترخ بعد
 .  یدزخم خود را بشوئ یمتبچه) به مال يشامپو یحانرم و صابون بچه (ترج یفل با .یدآب مطمئن شو یماز حرارت مال ابتدا -
 شود از صابون عطر دار استفاده نشود.    سعی -
 .ید) زخم را خشک کنیدنگذاشتن و برداشتن (نکش یقهاستفاده از پارچه (حوله استفاده نشود ) به طر با -
 . کنیدرا چرب  یشده محل سوختگ یزپماد تجو با -
 است. يماه ضرور 6-18چرب کرد. استفاده از پماد چرب کننده  بایدبار در روز زخم را  3-2 -
 .یدآور یرونب انگشتر را را کوتاه کرده و هاناخن بایددر هنگام پماد زدن  -
ماساژ داده شود  یبه آرام شود و یدهنازك پماد مال یهال یکشسته به صورت  يهابا دست یا) و یزتم یزرفر یسهک یامصرف ( یکبارتوان از دستکش می -

 تا جذب پوست گردد.
پا استفاده  يها یسوختگ يبرا یدست و جوراب نخ یسوختگ يروشن برا یصورت، دستکش نخ یسوختگ يپهن برا يکاله با لبه ها چتر، ي،از روسر -

 .شود
 ماه استفاده شود.   18بار در روز) به مدت 3 ضد آفتاب ( يکرم ها از هپوست سوخت يرو یمهتابو  نئون يهانور آفتاب، المپ یرعلت تاث به -
 ماه) استفاده شود.2نرم به مدت (حداقل  یکتان يو از کفش ها يحوله ا یاو  ینخ يها جوراب ي،ا پنبه یا ینخ ياز لباس ها به منظورکاهش خارش -
 .یدشده چرب نگه دار یزتجو يها یونرا با لوس پوست. یدحوله مرطوب پوست را خنک نگه دار با .یریدآب سرد بگ دوش -
 .یدکن يو حرکات خشن خودار یدنضربه زدن، کش یدن،سائ یدن،خاراندن، خراش از -
 ) یریدقرارنگ یزآلوده ن ي. (در هوایدکن يتوام با گرد و غبار و خاك دور یمنابع حرارت از -
سوزش و تورم  ی،کرخت ی،گر بانداژ سفت باشد باعث ناراحتدهد و ا یلباس ضد اسکار شل باشد اثر خود را از دست م یاداشته باشد اگر بانداژ به یاد  -

 .یدعنوان تاول را چه با سوزن و چه با دست نترکان یچه بهخواهد شود. 
مانند  یمسکن ياز داروها یدتوان یتا ورم و درد آن کم شود. عالوه بر آن م یدباالتر از سطح قلب قرار ده یکنترل درد، محل سوخته را در سطح براي -

 .یداستفاده کن یبوپروفنو ا ینوفناستام
 .یدکن يو از قطع دارو بدون اجازه پزشک خوددار یدرا در فواصل منظم و طبق دستور پزشک مصرف کن داروها -

 یدمراجعه کن و یا پزشک یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
  یاز محل سوختگ یچرک ترشح -
 یدشد دردو  تب -
 یگوشت اضاف یجادو ا ورم -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

  یسوختگ
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