
 

 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 

 . یدفراوان استفاده کن یعاتو ما یجاتسبز ،هایوهمانند م یبرپرف یماز رژ یبوستاز  یشگیريجهت پ -
 .یدکن يگازدار خوددار يهانوشابه یدنساعت از نوش 48است به مدت  بهتر -
 تواند به بهبود سریعتر زخم کمک کند. ی، میس نمرکبات و آب میوه هاي تازه حاوي ویتامی ،سبزیجات مصرف -
 .یدنکن یعنوان رانندگ یچبه ه ی،الپاروسکوپ یپس از جراح یروز جراح در -
 .یداجتناب کن یلوگرمک 10از  ترینهفته از ورزش کردن و بلند کردن اجسام سنگ یکمدت  به -
عضالت خود را  ي،رو یادهتواند با انجام پ یقرار گرفته است، م یالپاروسکوپ یکه تحت جراح يکار است. فرد ینا يموثر برا یورزش ي،رو پیاده -

 کند. یريکار از لخته شدن خون جلوگ ینبرگرداند و با ا یعیکند و گردش خون را به حالت طب یتتقو
درد  ین. ایددرد داشته باش ینهها و قفسه سشانه یۀباز کردن شکم، در ناح يبرا یالپاراسکوپ ینح اکسیدکربنياست به علت استفاده از د ممکن -

 خواهد شد. یدچند روز خود به خود ناپد یط
 .یدنکن یسو آن را خ یدمحل برش را مالش نده یدمراقب باش یدهنگام دوش گرفتن شما با در -
 پانسمان ندارند. یضبه تعو یازيبوده و ن یلیمترم 5حدود  یالپاراسکوپ یجراح هايسوراخ -
 يباند رو توانیدیم ی. روز بعد از جراحیداز آب و صابون استفاده کن توانیدیها مکردن آن یزتم ي. برایدو خشک نگهدار یزها را تمبرش محل -

 .یدها را بردارزخم
به  تواندیگلو م يهاقرص یانبات و . مصرف آبیدگلو درد داشته باش یهوشی،ب یو ط ينا یۀدر ناح ییراه هوا ۀاست به علت استفاده از لول ممکن -

 کاهش درد کمک کند.
 .کنیدبهتر است پزشک خود را مالقات  یجراح یتاز وضع یريگیجهت پ یتا سه روز پس از انجام الپاراسکوپ دو -
  کنید.در فواصل منظم و مشخص شده توسط پزشک جهت ادامه درمان به پزشک مراجعه  -
 .کنیدخود شروع  یجنس یتفعال  توانیدمی پزشک یهبسته به نظر و توص یاو  یفته  پس از جراحه یک -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرز مواردصورت مشاهده  در
 تب -
 و غش سرگیجه -
 یدشد خونریزي -
 تهوع و استفراغ مداوم -
 نفس تنگی -
 يدر بهبود تاخیر -
 اورژانسیسایر موارد نگران کننده و یا  -

 یالپاراسکوپ
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