
آموزش به بیمار وخانواده-2شماره فرم 
ي پس از ترخیصهامراقبت

:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق

:تخت

:نام نام خانوادگی:                

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

پدر:نام 

:کنید بیمار 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 

.پرهیز کنیداز نشستن و خوابیدن طوالنی مدت -
10-14روز بعد از عمل و در صورتی که محل برش طولی باشد 7-10در صورتی که برش شما عرضی باشد با نظر پزشکهاجهت برداشت بخیه-

.کنیدروز بعد از عمل، به پزشک معالج یا درمانگاه مراجعه 
توانید رانندگی کنید.میهفته پس از جراحی 2از -
هیز کنید.پر(موز، شیر و حبوبات)شوند مییبوست که باعثییهااز خوردن مواد غذا-
.کنیدجهت ترمیم سریع محل جراحی و پیشگیري از یبوست، از غذاهاي پرپروتئین (گوشتی)، میوه جات و سبزیجات و روغن زیتون، استفاده -
محل جراحی را به داخل شکم فشار دهیدتا مانع از ایجاد فتق گردد.، در هنگام سرفه، با پشتی-
کنید.تا دو ماه پس از جراحی از نزدیکی خودداري -
.کنیداز نشستن به مدت طوالنی روي مبل یا صندلی و روي هم انداختن پاها خودداري -
وجاتی(سبزیبرپرفيغذاهافراوان ویعاتمایبوستاز یريجلوگيبرایمشود مگر با نظر پزشک اما پس از شروع رژمینیهتوصیخاصییغذایمرژ-

.یدو راه برویداستفاده کن)هایوهم
.یدکنيهفته پس از عمل خوددار4-6تایکینزدینال،با نظر پزشک از دوش واژماه بعد از عمل 3تا -
ماه بعد از عمل)3.( تا یدکنيکامل خودداريتا بهبودینهل دادن اجسام سنگبلند کردن وین،سنگياز انجام کارها-
.یریدسر بگزمان ممکن از ینخود را پس از عمل، در زودتريعاديهاتیفعال-
.یدروز استحمام کن3پس از -
.یدرا با آب و صابون شستشو دهیهو فقط ناحیدکنيعمل خودداریهناحيبر رویفلیدندر هنگام استحمام از کش-
.یستبه پانسمان مجدد نیازينید،نگه داریزپس از استحمام محل عمل را خشک و تم-
کییتنگ و پالستيو جوراب شلوارهایمصنوعیافاليحاويهالباسیدناستفاده و از پوشینخیرزيهاو از لباسیدکنیضرا روزانه تعویرلباس ز-

. یدکنيخوددار
.یدکنیزخشک باشد و از مرطوب شدن آن پرهیدبایشههمیرلباس ز-
.کنیدشده طبق دستور پزشک استفاده یزدرد از مسکن تجوینجهت تسک-
کنید.و دوره کامل ) طبق دستور مصرف یندر ساعات معیوتیکبیشده توسط پزشک (مانند آنتیزتجويداروها-
.یدمراجعه کنیمارستانبیابه پزشک هایهبخیدنطبق دستور پزشک جهت کش-
.یدبه پزشک مراجعه کنیوممجدد میلعدم تشکیمشخص شده توسط پزشک جهت بررسيهادر دوره-

یدمراجعه کنیمارستانبیابه پزشک یرصورت مشاهده موارد زدر
یادو ترشحات زیزيخونر،استفراغ، تهوع، تب و لرز، یدر صورت ترشح از محل عمل جراح-
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