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 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:

 :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 

 . یدقهوه و ... خودداري کن، يالکل و مواد کافئین دار مانند چا یات،از مصرف انواع دخان -
 کند.از یبوست و زور زدن جلوگیري می یراز کنیداستفاده  یجاتو سبز یوهم یررژیم غذایی پرفیبر نظ از -
 .ید. غذا را بدون نمک طبخ و نمک سر سفره را حذف کنیدنمک را محدود کن مصرف -
 .کنید يو کالباس خوددار یسهضم مانند سوس یرو نفاخ و د ینسنگ يخوردن غذاها از -
 با نظر پزشک معالج انجام شود. یرانندگو  بازگشت به کار یزیکی،ف یتفعال است شروع انجام بهتر -
 .یدکن يسرد خوددار یاگرم  یلیخ يها یطدر مح یتفعال از -
 .یدکن یزو ... پره يمانند وزنه بردار ینسنگ يکننده و ورزش هاو خسته یدشد هايیتانجام فعال از -
هفته قبل از عمل  8تا  6. البته بهتر است یدرا کنار بگذار یگارمصرف س یحداقل دو هفته قبل از عمل جراح یدبا ید،کش یم یگارکه س یصورت در -

 .یدنکش یگارس یگرد
 .کنید يجدا خوددار یدبا نور خورش یزخم محل عمل جراح یمتماس مستق از -
 .کنیدخاراندن زخم اجتناب  نگهداشته شود و از یزاالمکان خشک و تمتیح یاز عفونت محل جراح یشگیريپ براي -
 شود.  يزخم خوددار یهناح يرو یونهر گونه پماد و پودر و لوس یدناز مال -
 .کنیداستفاده  یکاز جوراب االست یت،در طول روز و فعال یدتوان یتا دو ماه م یک براي -
 ها خشک و بدون ترشح باشد استحمام بالمانع است. طول مدت استحمام کوتاه و با همراه باشد.  یهکه محل بخ درصورتی -
 . کنیداجتناب  ینلوده و سنگآ يهوا از -
 .یداستفاده کن یاالمکان از توالت فرنگ حد -
 . یدو بعد راه برو ینیدبنش یصندل يرو یقهو سپس چند دق ینیدبنش یقهراه افتادن ابتدا چند دق یابلند شدن  هنگام -
 .یدداشته باش یجنس یتفعال یدتوان یم یماه بعد از عمل جراح یک -
 .کنیدو گشاد استفاده  ینخ ياز لباس ها ید،کن يخوددار یلباس تنگ با مواد مصنوع یدنپوش از -

 صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید در
 گراددرجه سانتی  3/38تب باالتر از  -
 تنگی نفس و تپش قلب بدون ارتباط با فعالیت بدنی -
 احساس درد قفسه سینه مشابه قبل از عمل -
 هاي جراحیالتهاب و قرمزي، گرمی و در نهایت خارج شدن ترشحات چرکی از محل برش -
 لرز شدید و بدنبال آن تب -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 بیماري هاي دریچه قلبجراحی 
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