
 

 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 

 .یدکن يمصرف مواد نفاخ (ذرت، لوبیا، نخود، نوشابه هاي گازدار) خوددار هفته بعد از عمل از طی دو -
 .کندیم یرينفخ جلوگ یجاداز ا يماست، نان تست و نان سوخار مصرف -
 .غذایی باید حاوي مقادیر کافی گوشت، تخم مرغ و لبنیات، میوه و سبزیجات باشد رژیم -
 .یدکن یريجلوگ یبوستدر روز از  یعاتما یاديز یرمقاد یدنتازه و نوش يهایوهو م جاتیخوردن سبز با -
حداقل تا دو ماه  ینسنگ ياز انجام کارها یسبک) ول يها یت(فعال یریداز سر بگ ی،روز پس از عمل جراح 5 یال 3خود را در عرض هايفعالیت -

 .یدکن یزپره یدو بطور معمول تا شش ماه با
 .یدکن يهفته خوددار 2-3تا  يو یادز یتکودك است از فعال یمارکه ب یصورت در -
 .یدابتدا نشسته و سپس اقدام به بلند کردن جسم کن یناز اجازه پزشک، جهت بلند کردن اجسام سنگ پس -
 .یدکن حمام یدتوان یساعت م48نداشته باشد با اجازه پزشک پس از  یمحل زخم مشکل که یتصور در -
عمل  یهاز عفونت ناح یشگیريپ يهفته پس از عمل برا یکوان به مدت  يدوش گرفتن به جا ی،و خشک نگه داشتن شکاف جراح تمیز -

  .است يضرور
 .یدوزن خود را کاهش ده ید،که اضافه وزن دار یصورت در -
 .یدکن يرفته و از احتباس مدفوع خوددار ییمحض احساس دفع به دستشو به -
 .کنیدشده طبق دستور پزشک استفاده  یزمسکن تجو يدرد از دارو ینتسک جهت -
و از قطع خودسرانه دارو کنید ) را طبق دستور و تا اتمام کامل مصرف  یندر ساعات مع یوتیکب یشده توسط پزشک (مانند آنت یزتجو داروهاي -

 .یدکن يخوددار
 .کنیدها مراجعه  یهبخ یدنجهت کش یروز بعد از عمل جراح 10-7 -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 تورم و قرمزي ،هاخارج شدن ترشح از محل بخیه -
 دردناك شدن محل عمل و تب  -
 عمل و عدم تحمل آن یهو خارش ناح سوزش -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 فتق ناف
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