
 

 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 

 .شود یم یبوست) مانع یوانل 8فراوان ( یعات، مایجاتو سبز یوهمانند م یبرپرف ییمصرف مواد غذا -
 .یدکن يمصرف مواد نفاخ مانند حبوبات خودار از -
 .یدکن يخوددار یاتو دخان یگارمصرف الکل، س از -
  .یدکن يخوددار ینبلند کردن اجسام سنگ از -
 .یدنکن یهفته رانندگ 4به مدت  -
 .کنید يخوددار یجنس يهامدت از انجام مقاربت ینا یط در -
 .یدکن يشوند، خودداریم  یزيکه موجب احتمال خونر ینسنگ يهاو ورزش یلبا اتومب یمسافرت طوالن از -
حالت تا چند لحظه و شل کردن  عضالت در حالت نشسته  ینحفظ ا(یگرباسن به همد یهبا فشار دادن دو طرف ناح ینهکردن عضالت پر سفت -

 )کند. یار کمک مربار در هر ساعت در به دست آوردن کنترل مجدد اد 20تا  10 یستادها یا
 شود.  یپروستات روشن تر و شفاف تر م یهناح يبا بهبود یجتدربه  یممکن است رنگ ادرار کدر باشد ول یچند هفته بعد از جراح تا -
، شستن سوند کنیدسرانه سوند خودداري د کشیده نشود، از خارج نمودن خود، مراقب باشید سونیدشومرخص می يبا سوند ادرار  یکهصورت در -

 زمان دستشویی اشکالی ندارد. ،با آب و صابون
 .ید. زمان حمام کردن را از پزشک خود سوال کنیداستفاده کن یفرنگ ییحد امکان از دستشو تا -
 دوبار عوض شود. يشدن روز یسروزانه و در صورت خ پانسمان -
ود شده در حال بهب یپوست زخم یاست که وقت یحالت یهشب یتوضع ینا ینید،از بافت را بب ییاوقات در ادرارتان تکه ها یممکن است گاه شما -

 شوند.  یاز آن جدا م ییاست، پوسته ها
به باال رفتن  یشترب یتوضع ینا یراز یابدهم ادامه  یادرار کردن، ممکن است بعد از عمل جراح يمکرر در هنگام خواب شبانه برا يهاشدن بلند -

 مربوط است تا به مشکالت پروستات. یريسن و پ
 .کنیدحتماً به پزشک معالج خود مراجعه  ،ادراري درزمان مقرري که به شما توصیه شدهها و خارج نمودن سوند جهت کشیدن بخیه -
 .کنیدشده طبق دستور پزشک استفاده  یزدرد از دارو مسکن تجو ینتسک جهت -
و از قطع  .کنیدو تا اتمام کامل مصرف  کنیدطبق دستور مصرف را ) یندر ساعات مع یوتیکب یشده توسط پزشک (مانند آنت یزتجو داروهاي -

 .یدکن يخودسرانه دارو بدون اجازه پزشک خوددار
 یدپزشک مراجعه کنبیمارستان و یا به  یرصورت مشاهده موارد ز در

  يعفونت دستگاه ادرار مئعال یااحتباس ادرار  ادرار، یانکاهش جر خون، يلخته ها خروج خونریزي، -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یپروستاتکتوم
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