
 

 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:

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

 .کنیدفراوان استفاده  یعاتو ما یبرپر ف يغذاها یبوستاز  یريجهت جلوگ -
 .یدروزمره خود بپرداز يها یتچند روز بعد از عمل به فعال یدتوان می -
روز تا دو هفته  10معموالً ظرف  ياست. کبود یعیطب یزامر ن ینشود که ا یم یجادو تورم ا يدر محل عمل کبود یپس از انجام جراح معموالً -

 شود. یبرطرف م
 ینگران ياست و جا یعیامر طب ینکه ا یددر داخل چشم شو یاپانسمان  يبر رو یخون یقاز برداشتن پانسمان ممکن است متوجه ترشحات رق پس -

 شود. یدو روز برطرف م یکیترشحات ظرف  یندارد. معموالً ان
 در چشم شما چکانده شود. یگرياست قطره توسط فرد د بهتر -
 کند. یداپلک تماس پ یامژه ها  یه،نوك قطره چکان با سطح قرن یدهنگام چکاندن قطره نبا در -
 یکشود. بعد از چکاندن قطره حداقل  یختهبعد از قطره اول ر یقهدق 5قطره دوم حداقل  ید،کنینوع قطره استفاده م یکاز  یشکه ب یصورت در -

 .یدکن يخوددار یدشد يو از پلک زدن ها یدچشم ها را ببند یقهدق
 .یدقطره ها کنده نشود و هر قطره را پس از مصرف در جلد خود قرار ده يبرچسب رو یدکن دقت -
هفته پس از باز نمودن درپوش از آن  3نموده و حداکثر تا  ي) نگهدار یگراددرجه سانت 25-30( يادقطره باز شده را در حرارت ع کنید سعی -

 . شود یريقطره جلوگ یدشد يگرما یا یزدگ یخ. از یداستفاده کن
 .یدبخورد مرتب دست ها را  با آب و صابون شستشو ده شما به چشم یدآلوده نبا دست -
 .یدماه اجتناب کن یکچشم و شنا تا  یشآرا از -
 .یدبا نظر پزشک استفاده کنکنترل درد  يبرا ینوفناستام مانند یمعمول ياز مسکن ها یدتوان یصورت بروز درد در محل عمل م در -
 .یدکن ياز قطع دارو بدون اجازه پزشک خوددار ید،را طبق دستور پزشک و در فواصل منظم استفاده کن داروها -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 یدکاهش دو  به نور یتحساس ي،درد چشم، قرمز ایجاد -
  یترشح چرک -
   سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 مژهگل 
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