
 

 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:

 :آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نماییدبیمار محترم ضمن 
 .پرهیز کنیددار  یستولمداوم دست ف حرکتییز با  ولب یدحرکت نگه نداریگرافت را ب یا یستولف يدست داراتا زمانی که پزشک توصیه می کند  -
توپ قابل ارتجاع را با نظر پزشک انجام  یا یرگردد مانند باز و بسته کردن دست با خمیم یستولف یکه موجب برجسته تر شدن و پرخون ییهاورزش -

 .یدده
 تا چند روز پس از عمل اندام مربوطه باالتر نگهداشته شود. . یدو خشک نگهدار یزگرافت را تم یا یستولو محل ف یجراح برش -
 .یدکن يدوش خوددار يرو بر ینسنگ یفو انداختن ک یناز بلند کردن اجسام سنگ یجراح روز پس از10-14 تا -
در عروق دست شما  ییدارو یاکنند  یريگکه از دست شما خون ید. اجازه ندهیددار اجتناب نمایستولدر اندام ف یقو تزر یريگکنترل فشار خون، خون از -

 کنند. یقتزر
  .کنید يخودداردار  یستولبر عضو ف یغبکار بردن تو لباس تنگ  یدنبستن دستبند و ساعت و پوش از .یدگرافت دار نخواب یا یستولدست ف روي -
 .پرهیز کنیدآورنده فشارخون بدون مشورت با پزشک  یینپا يخوردن داروها از -
 .یدآن، عبور خون را به صورت لرزش کنترل کن يبا قرار دادن انگشتان رو یستولاز باز بودن ف یناناطم جهت -
و گرافت را  یستولف يموقع دوش گرفتن رو .یدداخل وان و استخر برو یدتوانینم  یول یریددوش بگ یدتوانیم یستولف یزخم جراح یامزمان الت تا -

 یدبپوشان
 .ییدگرافت را بشو یا یستولمحل ف یالیزاز هر بار د قبل -
 .یدخاراندن پوست استفاده نکن ياجسام سخت برا از تواند منبع عفونت باشد. یشما م ي. ناخن هایدگرافت را نخاران یا فیستول -
 .یدعطسه نکن یاگرافت سرفه  یا یستولبه سمت محل ف یالیزد یط در -
 .یداستفاده کن یزو از گاز تم یدبپوش یزدستکش تم یک ید،گرافت را نگه داشته ا یا یستولف يبعد از خارج کردن سوزن ها، خودتان رو اگر -
را که سوزن قرار داشته فشار  یی. فقط جایدفشار وارد کن یگرافت به آرام یا یستولمحل ف يروبر بعد از خارج کردن سوزن ها،  یزي،توقف خونر براي -

 .یدکه سوزن قرار داشته فشار وارد نکن یمحل ي. هرگز باالیدده
 گردد.یموجب پاره شدن آن م یراز یدکن يگرافت خوددار یا یستولف يدست دارا یداز تکان دادن شد یالیزهنگام د در -
 یقهدق 20از  یشترب یزيمتوقف شود و اگر خونر یزيتا خونر یدآن را فشار ده يرو یزگاز تم یکبا  یگرافت به آرام یا یستولاز ف یزيصورت خونر در -

 .یداطالع ده یالیزپرسنل د یابه پزشک  یدطول کش
 . یددوره درمان را کامل کن شود بنابراین) مصرف ینشده بهتر است طبق دستور پزشک (درساعات مع یزتجو یوتیکب آنتی -
 .یداستفاده کن یتراش برق یشبدن از ر یدزا يموها یدنتراش يبرا ها از مسواك نرم ونظافت دندان براي. -

 کنیدمراجعه  و یا پزشک یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 . مشاهده شود یگرم یا  درد ،يزخم، تورم، قرمز ،گرافت یا یستولمحل ف دراگر  -
 نفس  یتنگ احساس -
 درجه و لرز  38 يحرارت باال و درجه آنفوالنزا  یهشب یعالئم ایجاد -
 گرافت یا یستولاز محل ف خونریزي -
 دست  يقابل درمان، سرد یرغ يزخم ها یجاددرد در هنگام خواب، ا یت،دار و کاتتر دار در هنگام فعال یستولدرد دست ف -
  یو ترشحات چرک یهناح یتحساس ي،کاتتر مانند  قرمز یا یستولصورت بروز عالئم عفونت در محل ف در -
 گران کننده و یا اورژانسیسایر موارد ن -

 گرافت و یستولفمراقبت از 
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