
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 ي پس از ترخیصهامراقبت         
 

 :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 :

روغن  ساالد، ,یوهم ,یجاتبعد از عمل از سبز یبوستاز  یشگیريکرده و جهت پ یزنفاخ مانند حبوبات پره ییاول بعد از عمل از مصرف مواد غذا يدر روزها -
 .یداستفاده کن ییغذا يهادر وعده یرهزرد آلو، سوپ و غ ،یگالب شده و کمپوت هلو، یسخ یر، برگه آلو و انجیتونز

 نباشد بالمانع است. یجسمان یدشد یتکه توام با فعال یزندگ يعاد يهافعالیت -
. یدچشم بگذار روي یکینوار الست یاو پس از خشک نمودن، با کش  بشوییدقابل شستشو است. روزانه آن را با آب و صابون  یلدش یاچشم  یکیپالست محافظ -

 .یدچشم را از پزشک خود سوال کن یکیمدت زمان استفاده از محافظ پالست
 کنید.استفاده میجهت حفاظ چش یلداز ش هاو شب یآفتاب ینکاز ع یدتوانمیروزها  -
 .شما در چند روز اول بعد از عمل ممکن است کامل نباشد دید .دهدمی یصمطالعه را پزشک تشخ ینکبه ع یازن یدآب مروار یجراحاز  بعد -
 .ییداز همان روز اول پس از عمل تمام بدن بجز سر و صورت را بشو یدتوانمیاما  یدحمام کردن را حتماً از پزشک خود سئوال کن زمان -
 .یاوریدفشار ن هاوجه به پلک یچرا بسته نگه داشته و به ه هاچشم یدسر و صورت با يصورت اجازه پزشک جهت استحمام  موقع شستشو در -
 .یدبهتر است از شامپو و صابون بچه جهت حمام استفاده کن -
 یشانیو مهر را با دست به پ یدکن يهفته از سجده کردن خوددار یکتا  یبالمانع است، ول یرهجب يوضو یاو  یزبا سنگ تم یممخواندن از روز اول با ت نماز -

 .یدکن یکنزد
 و زمان شروع آن را از پزشک معالج دکنی ي..) جداً خودار. در اطراف چشم و یمواد روغن ی،رنگ يلنزها ی،مژه مصنوع یمل،سرمه، ر( یشیبکار بردن مواد آرا از -

  .یدسوال کن خود
 .یداستفاده کن یزو از پنبه تم یدنکن یزتم يدستمال کاغذ یاخشن  يهاچشم را با پارچه هیچگاه -
  میچش يهااز قطره یدتوانمیکردن آنها  یزتم يجمع شود که برا یاديو گوشه چشم ترشحات ز هاشدن از خواب ممکن است اطراف مژه یدارپس از ب هاصبح -

 یفتنظ یا پنبهبا  یو سپس به آهستگ یختهر هاپلک ي.) طبق دستور پزشک داخل چشم و رو.. و یدسولفاستام یسین،جنتاما ینکل،( کلرامف یوتیکب یآنت
 به چشم وارد نشود. یماًکه فشار انگشت مستق ید. مراقب باشیدکن یزآن را تم یلاستر

 بالمانع است. یزیونتلو يبالمانع است. مطالعه و تماشا یگريد یلههر وس یا یمابا هواپ مسافرت کند.میبه چشم عمل شده وارد ن یبیهوا آس يگرما یا سرما -
 .کنیدشده طبق دستور پزشک استفاده  یزمسکن تجو يدرد از دارو ینتسک جهت -
. در هر یدکن يو از مصرف خودسرانه دارو خوددار کنیدو تا اتمام کامل مصرف  یندر ساعات معرا  یوتیکب یشده توسط پزشک مانند آنت یزتجو داروهاي -

 .یدرا به خاطر بسپار هانام آن یا یاوریدمراجعه داروها را با خود ب
 کند. یداک تماس پپل یا هامژه یه،نوك قطره چکان با سطح قرن یدهنگام چکاندن قطره نبا و در در چشم شما چکانده شود یگرياست قطره توسط فرد د بهتر -
 .شود یختهبعد از قطره اول ر یقهدق 5 اقل قطره دوم حد کنیدینوع قطره استفاده م یکاز  یشکه ب یکهصورت در -
 .یدکن يخوددار یدشد يهاو از پلک زدن یدرا ببند هاچشم یقهدق یکاز چکاندن قطره حداقل  بعد -
 .یدکنده نشود و هر قطره را پس از مصرف در جلد خود قرار ده هاقطره يبرچسب رو یدکن دقت -
 یخ. از یدهفته پس از باز نمودن درپوش از آن استفاده کن 3نموده و حداکثر تا  ي) نگهدار یگراددرجه سانت25( يقطره باز شده را در حرارت عاد کنید سعی -

 شود.  یريقطره جلوگ یدشد يگرما یا یزدگ
 .یدو یا به طرف شکم خودداري کناست از عمل جراحی به پشت بخوابد و از خوابیدن به سمت چشمی که عمل شده  پس -
 .یدزدن خودداري کن و از سرفه و عطسه کردن و زور یدآرام باش باید -

 کنیدمراجعه  و یا پزشک یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 یدبه نور، کاهش د یتحساس ي،درد چشم، قرمز ایجاد -
 از چشم و تورم پلک یترشح چرک -
   سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یدآب مروار
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