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 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                  :نام

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

 نام پدر:

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

استفاده  ... ساالد و ، یوهم ،یجاتبعد از عمل از سبز یبوستاز  یشگیريکرده و جهت پ یزمانند حبوبات پرهنفاخ  ییاول بعد از عمل از مصرف مواد غذا يدر روزها -
  .یدکن

 نباشد بالمانع است. یجسمان یدشد یتکه توام با فعال یزندگ يعاد هايفعالیت -
 در روزهاي اول پس از عمل از صعود به ارتفاعات و پرواز با هواپیما خودداري کند. -
 کم  است. یاربس دید یدر چند روز اول پس از جراح .حاصل خواهد شد یماه بعد از عمل جراح 3-4حدود  یدد بهترین -
 روز چشم دردناك و حساس است.  ینتا چند ،یاز جراح پس -
هفته نیفتاده باشند توسط  3تا  2بخیه هاي عمقی، که دائمی بوده و برداشته نمی شوند و بخیه هاي سطحی، که اگر پس از  ،بخیه هاي چشم دو نوع می باشند -

 ی شوند.پزشک معالج برداشته م
 توان حمام کرد.همراه نباشد بعد از روز پنجم می زمان حمام کردن را حتماً از پزشک خود سوال کنید. معموالً اگر عمل جراحی با مشکل -
 .ییداز همان روز اول پس از عمل تمام بدن بجز سر و صورت را بشو توانیدمی -
 رعایت شود. شرطی که نحوه صحیح قرارگرفتن سر مانعی ندارد بههاي عادي زندگی مطالعه، تماشاي تلویزیون و فعالیت -
 مسافرت با اتومبیل و قطار بالمانع است.  -
ها از شیلد استفاده هفته استفاده کنید. روزها می توانید از عینک و شب 3تا  2جهت محافظت از محل عمل و ضربه به چشم، از محافظ پالستیکی (شیلد) به مدت  -

 . محافظ پالستیکی قابل شستشو است. روزانه آن را با آب و صابون بشوئید و سپس روي چشم خود قرار دهید.کنید
پنبه  م می توان ازهیچ گاه اطراف چشم را با پارچه هاي خشن یا دستمال کاغذي تمیز نکنید. زیرا این کار ممکن است باعث خراش قرنیه شود. براي پاك کردن چش -

 تمیز استفاده کرد.
 . یا شماره عینک قبلی تغییر نماید یداست نیاز به عینک پیدا کن ممکن -
 ندارد. یخواندن و سجده کردن مانع نماز -
 .کنیدشده طبق دستور پزشک استفاده  یزمسکن تجو يدرد از دارو ینتسک جهت -
 . یدکن ي. از قطع دارو بدون اجازه پزشک خوددارکنیدخود را طبق دستور پزشک و در فواصل منظم به طور کامل مصرف  داروهاي -
 .یدنام آن ها را به خاطر بسپار یا یاوریدهر مراجعه داروها را با خود ب در -
 در چشم شما چکانده شود. یگرياست قطره توسط فرد د بهتر -
 کند. یداپلک تماس پ یامژه ها  یه،وك قطره چکان با سطح قرنن یدهنگام چکاندن قطره نبا در -
 شود. یختهبعد از قطره اول ر یقهدق 5قطره دوم حداقل  کنیدینوع قطره استفاده م یکاز  یشکه ب یصورت در -
 .یدکن يخوددار یدشد يو از پلک زدن ها یدچشم ها را ببند یقهدق یکاز چکاندن قطره حداقل  بعد -
 .یدقطره ها کنده نشود و هر قطره را پس از مصرف در جلد خود قرار ده يبرچسب رو یدکن دقت -
 یا یزدگ یخ. از یدهفته پس از باز نمودن درپوش از آن استفاده کن 3و حداکثر تا  کرده ي) نگهداریگراددرجه سانت 25( يقطره باز شده را در حرارت عاد کنید سعی -

 شود.  یريقطره جلوگ یدشد يگرما
 کنیدمراجعه  و یا پزشک یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در

پس از اتمام دوره نقاهت و به محض ایجاد درد دائمی چشم، قرمزي، حساسیت به نور،  یناییب یتبدتر شدن وضع ،تورم چشم و تب درد، ،يعفونت (مانند قرمز عالئم -
  یزيکاهش دید و ترشح چرکی از چشم، خونر

   سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 جداشدگی شبکیه
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