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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 

 . یداگر فک شما با سیم بسته شده باید بیشتر مایعات و غذاهاي صاف شده استفاده کن -
سوپ،  مانندکه نیاز به جویدن شدید ندارند  ییغذاها ییعن .یدشل استفاده کنجویدنی از غذاهاي قادر به بازکردن دهان بودید  کهاز یک ماه  بعد -

 سفت نداشته باشند.  پوره، نان نرم، برنج و خورشت نرم که مواد سخت و
  .استفراغ، مایعات فراوان استفاده شود جهت پیشگیري از یبوست، نفخ شکم و بروز حالت تهوع و -
 یکه در دوران نقاهت بعد از جراح هستنداز ویتامین ها  یده داراي مقدار مناسبهلو یا میوه هاي میکس ش ی،ها: پوره ي شیر و موز، گالب میوه -

 فروت اجتناب نمود. باشند، اما باید از مصرف میوه هاي اسیدي مانند پرتقال و گریپ یقابل مصرف م
 .یداز ورزش هاي سنگین خودداري کن یبهتر است تا مدت .یدرا ببند ی.در خودرو باید حتماً کمربند ایمن یدپرهیز کن یمسافرت هاي طوالن از -
فقط تمیز نگه داشتن زخم و مالیدن پمادي که توسط پزشک تجویزشده  .نیاز به پانسمان با بتادین نداردهاي روي صورت به هیچ عنوان  بخیه -

 است. یکاف
 ر داشته باشد. باال قرا یهنگام خوابیدن سر کم یاز جراح است در چند روز اول بعد بهتر -
و مایعات، دهان با آب نمک رقیق یا سرم فیزیولوژي و یا  تغذیه. بعد از خوردن هر نوع یددهانشویه و مسواك نرم به طور مرتب استفاده کن از -

 محلول دهانشویه کلروهگزیدین شستشو داده شود.
 .یدخمیازه باید خودداري کن پس از عمل از خنده هاي شدید و یمدت تا -
  .خودداري شود یجراح روزهاي اول پس از سیگار در ازکشیدن -
 چین در دسترس باشد.در صورت بسته بودن دهان با سیم، حتماً سیم  -
 باشد. یم يدوري از تماس با افراد سرما خورده ضرور نظافت محل عمل و بهداشت فردي و رعایت -
 .کنید يآن بدون اجازه پزشک خوددار یشافزا یا. از قطع یدخود را طبق دستور پزشک و در فواصل منظم مصرف کن داروهاي -

 یدمراجعه کنو یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 ها نفس یا باز شدن سیم یتب و اشکال در بلع و تنگ یزي،شدید، خونر درد -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -
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