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 :شماره پرونده                                   
 

 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص (علت بستري): تاریخ پذیرش:
 زن     جنس :  مرد  

 نام پدر:

 :کنیدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام 
 :مراقبت در منزل 

 کنید. خوداري شود جداًمیاز خوردن غذاهایی که باعث ایجاد یبوست  -
 جهت جلوگیري از یبوست میل کنید.هشت لیوان آب روزانه  -
ولی  هعمل باید از انجام کارهاي سنگین خودداري کرد از ول بعدا هفتۀ دو تا یکطی  داشته باشید. روي پیاده مانند منظم و سبک بدنی فعالیت -

 پس از آن ورزش و فعالیت سنگین بالمانع است.
از یبوست و زور زدن هنگام  و بایدطبیعی است این مسئله ، تا چند روز پس از عمل ممکن است خونریزي مختصر و یا دفع خونابه داشته باشید دو -

 کنید. اجابت مزاج خودداري کرده و از لگن آب گرم استفاده
 .در صورت ادامه یبوست و فشار موقع اجابت مزاج، احتمال خونریزي پس از جراحی افزایش می یابد -
  .وابیدبخروز اول بعد از عمل به پهلو بنشینید و به پهلو  5-10براي اینکه دردتان کمتر شود و خونریزي نداشته باشید  -
  .اجتناب کنید هاملینمصرف از بدون اجازه پزشک   -
  کنید.تنظیم  بحانه)(پس از ص را اجابت مزاج برنامه و  کنید نیاز به دستشویی رفتن دارید زیاد منتظر نمانیدمیوقتی که احساس  -
 .مرتبه در روز مفید است 2-3 آندقیقه بنشینید و تکرار  15-20در لگن آب گرم به مدت  مزاج اجابت از پس -
  کنید. طهارت با آب گرممی باشد. همچنین بهتر است نشستن در جاي مرطوب و سرد ممنوع  وزور زدن  ،یبوست، از عود بیماري جهت جلوگیري -
 طوالنی مدت براي باید که طوري است کارتان اگر آوردمی وارد فشار هارگ به طوالنی ایستادن و نشستن نایستید، و ننشینید طوالنی مدت به -

 هارگ بر وارد فشار کاهش باعث روي پیاده مانند منظم و سبک بدنی فعالیت کنید، ورزش د.بزنی قدم و شده بلند گاهی از چند هر حتماً ،بنشینید
 دهد.می کاهش را احتمال یبوست و شده

 .کنیدمصرف از پماد آنتی هموروئید یا شیاف آن پس از اجابت مزاج طبق دستور پزشک  -
 .کنیدمصرف  طبق تجویز پزشکداروهاي ضد درد جهت تسکین درد از  -

 مراجعه کنیدو یا پزشک در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان 
 .کنیدروز پس از عمل به پزشک معالج مراجعه  10-7 -
 آید)می. (بعد از عمل بوجود شود تشکیل سفت برجستگی یک است بواسیر بوده که جایی گر در همانا -
 .کم نشود ذکر شده هايبا درمان که شددرد شدید  اگر بواسیر باعث -
 .)ذکر شد مئعال سمتدر ق که از مقداري زیاد باشد (بیش اگر خونریزي -
 خونریزي از مقعد، ترشحات چرکی، تب و یبوست ماننددر صورت بروز عوارض پس از عمل  -
 .کنیدبه خوبی شستشو داده و با کاغذ توالت خشک  را مقعد ،و بعد از اجابت مزاجکنید اجابت مزاج  ،در صورت احساس دفع -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 )ید(هموروئ یربواس
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