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 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 يخوددار یددار یتو حساس يکه به آن آلرژ ییاز مصرف مواد غذا -
 .یدکن يخوددار ینسنگ يخطرناك و ورزش ها يها یتو از انجام فعال یدرا در برابر ضربات حفاظت کن خود -
 .کنیدساعت از کمپرس گرم استفاده  48استفاده شود و پس از آن تا  ینیب يساعت پس از آن، از کمپرس سرد بر رو 24زمان ضربه تا  از -
  .یزیدبپره یدو زور زدن شد یاءبلند کردن اش ین،سنگ يهاآن از ورزش یو شکستگ ینیهفته بعد از ضربه به ب یک تا -
 تا صورت ورم نکند. یدسر چند بالش بگذار یرز و یدنشسته استراحت کن یمهن یتوضع در -
 .یدکن يخوددار یهخنده و گر ینصورت ح یدو از حرکات شد یددهان باز سرفه و عطسه کن با -
 شود که نقش محافظت کننده دارد. یقرار داده م ینیب يبر رو یهفته گچ طب 1 تا -
 .یابد یهفته بهبود م 4معموالً در عرض  ینیشکل ب ییرمختصر بدون تغ شکستگی -
 .یدکن يبا فشار خوددار ینیترشحات ب یهتخل از -
 هفته ممنوع است. یکحداقل به مدت  یاتاز دخان استفاده -
 .یدکن ياز حد مسکن ها بدون اجازه پزشک خوددار یش. از مصرف بکنیدپزشک مصرف  یزرا طبق تجو مسکن -
 .کنیددرمانگاه، مراجعه  یاروز بعد از عمل به پزشک معالج  7 -

 یدمراجعه کنو یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
  یجهنفس و احساس سرگ یتنگ ،فعال خونریزي -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 ینیب یشکستگ
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