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مراقبت هاي پس از ترخیص

:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق

:تخت

:نام نام خانوادگی:                

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

پدر:نام 

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

.یدو راه برویداستفاده کنراهایوهو میجاتمانند سبزیبرپرفيفراوان و غذاهایعـاتمایبوستاز یريجلوگيبرا-
.یداستفاده کنیشتربيرا در حجم کمتر و وعده هاغذا-
یدکنينفاخ مانند حبوبات خوداریی، قهوه و مواد غذايدار مانند چاینمصرف الکل و مواد کافئاز-
.یدکنيخوددارینبلند کردن و هل دادن اجسام سنگین،سنگيهفته از انجام کارها2تا-
. یدداشته باشیدتوانیپزشک مسبک را با نظريرویادهدر حد پهاییفعالیت-
.یدساعت استحمام کن48از پس-
.یدرا با آب و صابون شستشو دهیهو فقط ناحیدکنيعمل خودداریهناحيبر رویفلیدنهنگام استحمام از کشدر-
.یستبه پانسمان مجدد نیازيضمناً نید،نگه داریزاز استحمام محل عمل را خشک و تمپس-
.یدکنيفشار بر محل عمل خوددارید،شديسرفه هااز-

:یدانجام دهینصورترا به اینهپریهناحورزش
ید،بمانیهثان30حالتینو در ایدمنقبض و به سمت داخل بکشادرار و مقعد رايمجراین) عضالت بیدهخوابیستاده،(نشسته، اوضعیتهردر-

ینا.یدهفته انجام ده6-12را ینتمریناینیداثرات ورزش را ببینکهاي. برایددر روز انجام دهبار10-20ورزش را ینایدسپس خود را شل کن
باشد.یبهبود تن و عملکرد مثانه مبرايکار 

گ و تنيو جوراب شلوارهایمصنوعیافاليحاويلباس هایدنو از پوشکنیداستفادهینخیرزيهاو از لباسیدکنیضرا روزانه تعویرزلباس-
. یدکنيخودداریکیپالست

.یدکنیضخشک باشد و در صورت مرطوب شدن آنها را تعویدبایشههمیرزلباس-
.یدو مشاوره به پزشک مراجعه کنیبهتر است جهت بررسیدبه بارداري مجدد داراگرتصمیم-
زشک آن را به پیجه،نتیافتو پس از دریدمراجعه کنیشگاهدر زمان مشخص شده به آزمایدبا در دست داشتن رسيپاتولوژیجهنتیافتدرجهت-

نشان دهید.معالج 
.کنیدشده طبق دستور پزشک استفاده یزمسکن تجويدرد از داروینتسکجهت-
ي. از قطع دارو بدون اجازه پزشک خودداریددوره کامل مصرف کنیکو ینطبق دستور پزشک در فواصل معیوتیک،بیآنتیزصورت تجودر-

.کنید
کنیدمراجعه یمارستانبه بیرهده موارد زصورت مشادر
ینهدرد شانه و قفسه س،یمهبلیزيخونرید،شدیجهشکم و لگن، احساس سرگیدصورت درد شددر-
)یتناسلیه(ناحینالتب و ترشح بد بو از واژی،از محل جراحترشح-

حاملگی خارج از رحم


