
 

 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 

به منظم شدن  یوضع یننگردد. چن یجادشما ا یدر زندگ یتا خلل یدداشته باش یکلستوم يو شستشو یدنغذا خوردن، خواب يبرا ینیزمان مع -
 کمک خواهد کرد. یمدفوع از کلستوم خروجزمان 

پوست  یتموقع ین. در اییدآن را جدا نما یرا مرطوب نموده، سپس به آرام یسهبلکه اول پوست اطراف ک یدگاه با فشار جدا نکن یچرا ه کیسه -
 .کنیدبهتر است آن را با آب ولرم شسته و سپس با پنبه خشک  .پوست خواهد شد یباعث آزردگ یراز ید،اطراف را ماساژ نده

که حرارت آن  یساعت بعد از صرف غذا با آب یکرا به طور مرتب  )شده است یجادشکم ا يسوراخ روده که در رو (کلستومیطراف ا پوست -
و سهولت در اجابت مزاج و منظم شدن زمان  يامواج دود یککار باعث تحر ینا ید،کمتر است و صابون شستشو ده یکم یامطابق حرارت بدن 

 .شودمیدفع 
آزاد و آفتاب قرار  يداشته باشد الزم است آن را مرتب شستشو داده و در هوا یعمر طوالن ینکها يچند بار مصرف است، برا یکلستوم یسهک اگر -

 بد آن را مرتفع خواهد نمود. يکار بو ین. ایدده
 نشود.  یسهآن باعث کنده شدن ک ینیتا حجم و سنگ گردد یهتخل یدد باشو یپر م یسهنصف ک یاکه ثلث  زمانی -
محکم آن را به  یهثان 33را چسبانده به مدت  یکلستوم یسهاطراف استوما را خشک کرده سپس ک یرطوبت اضاف یسه،در موقع چسباندن ک -

 .یدپوست فشار ده
 . یداز آن استفاده کن یازتا در صورت ن یدهمراه خود داشته باش یاضاف ي یسهک یک همیشه -
 .ید. غذاها را به طور کامل بجویدمصرف کن یادز مایعات -
 حذف شود. ییغذا یمسبوس گندم و نان سبوس دار از رژ مانند، محلول در آب يو سبز یوهمانند م یبراز ف یغن غذاهاي -
 یدنگازدار و جو يمصرف نوشابه ها ینکند و همچنیگاز م یدذرت، حبوبات، کلم شور و ترش که تول یل،گل کلم، آج مانند يخوردن غذاها از -

 شود.  یزآدامس و بلع هوا به واسطه تند غذا خوردن پره
 است.و اسفناج خوش بو کننده گوارش  يکرده و ماست، دوغ و جعفر یدبد تول يبو یماه و یازکه کلم، پ یدداشته باش توجه -
 یجادتا نفخ ا هسپس طبخ نمود خیس کنیدساعت در آب سرد  24به مصرف حبوبات بهتر است حبوبات خام را به مدت یلو تما یازصورت ن در -

 نکند.
 .یدمثل پرتقال) استفاده کن یبرف يجات حاو یوهو آب انگور (م یاز آب گالب یبوستصورت  در -
از مصرف  یدشود با یباعث اسهال م یانب یرینخانواده کلم، آب آلو، ش یاد،شکر ز يمحتو يو سرخ شده، قهوه، غذاها یهپر ادو يغذاها مصرف -

 کرد. يآنها خوددار
 یرسبوس آن و پن یابرنج پخته، ماست، جو دو سر و  ی،ماکاران یب،سس س ینی،زم یبس ینی،موز، کره بادام زم مانند يشود موادیم توصیه -

 مصرف شود.
 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در

 در هفته یلوک 1-3 یزانوزن به م کاهش -
 در اطراف استوما مانند سوزش، خارش، التهاب، جوش، تاول حساسیت -
 بد يو بو يتورم، کبود ي،قرمز ی،عفونت در اطراف استوما مانند ترشح چرک يهانشانه -
 یا اورژانسیسایر موارد نگران کننده و  -

 یکلستوم
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