
 

 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 

 .یدصاف شده را به کودك بده یعاتما -
 .یدسفت نده ي. بدون اجازه پزشک به کودك غذایدبا دستور پزشک شروع کن را سفت غذاي -
 . یدسه هفته محدود کن يکودك را  برا يندارد فقط حرکت بازوها محدودیت -
 .یدصورت استفاده کودك از پستانک، سه هفته از آن استفاده نکن در -
 .یدکن یريدر دهان کودك جلوگ ياسباب باز یاقرار دادن انگشتان  از -
 .یدپهلو بخوابان یاپشت  يرا رو کودك -
 .یدکودك از سرنگ استفاده کن یهتغذ جهت -
 .اردبه پانسمان ند یازلب ن يرو یعمل جراح محل -
 .یدکن یزحداقل شش ماه، پره يمواجهه با نور آفتاب برا از -
 گردد. ینم یدهرگز به طور کامل ناپد یزخم با گذشت زمان بهترشده، ول جاي -
 .کنید یقو بلع مکرر تشو یدن، جورا جهت استفاده از لغات ساده کودك -
 ي. از قطع داروها بدون اجازه پزشک خودداریدبه کودك داده شود و دوره مصرف آن را کامل کن ینطبق دستور پزشک و در فواصل مع داروها -

 .یدکن
پزشک به  یزمسکن را طبق تجو .باشدبه مسکن  یازقرار بوده و از خوردن امتناع کرد، ممکن است درد داشته باشد و ن یکه کودك ب یصورت در -

 .یدکودك بده
 .کنیددرمانگاه، مراجعه  یاها به پزشک معالج  یهتن بخروز بعد از عمل جهت برداش 10-7 -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
  .درد یشافزا زخم  و يمحل زخم، تورم، قرمز یبد، ترشح عفون يبو ی،مانند،گرم یعفونت محل جراح عالئم -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 يلب شکر
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