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 ترخیصمراقبت هاي پس از          

 
 

 :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 

 .شودیادرار م يمثانه و مجرا ی. چون باعث پارگیدرا نکش يهرگز لوله ادرار -
 .یداز مثانه نگه دارتر یینپا و یزانآو را به طور آن یدراه برو خواهیدیباشد و اگر م یزانادرار از تخت آو يجمع آور کیسه -
  یدلوله را چک کن یرمس .لوله وجود دارد یردر مس یادرار قطع شد احتمال تا خوردگ اگر -
 . کنیدو خشک  ییدرا با آب و صابون بشو يادرار يبار محل ورود لوله به مجار 3 یال 2روزانه  یدکن سعی -
 .یدنکن ياجازه پزشک اقدام به خارج کردن لوله ادرار بدون -
از صابون  یحاً. (ترجیداستفاده کن یداکسا ینکبا آب و صابون، از پماد ز یتناسل یهناح يشد بعد از هر بار شستشو یدچار ادرار سوختگ یمارب اگر -

 )یدمانند صابون بچه استفاده کن یممال
 شود.  یضتعو یداست و بعد از آن با ينگهدارروز قابل  15در منزل  یداخل يادرار لوله -
 ينشده باشد و محل وصل شدن لوله ادرار یجادو زخم ا يچسب قرمز یرز که یدکن یچسب به ران وصل شده است روزانه بررس یلهاگر لوله به وس  -

 .یدبه ران را هر روز جابجا کن
 .یداست را در منزل کار بگذار یانکاندوم بگ که مخصوص آقا یا یخارج يخودتان لوله ادرار توانیدیم شما -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
  دارد. یعیطب یرغ يرنگ و بو یمارادرار ب ینکها یاو  یشکم، ادرارخون یهناح یرو لرز، درد ز تب -
 .شده است يادار يکه لوله وارد مجرا یادرار و خون از اطراف محل ی،ترشحات چرک خروج -
 ادرار یزانم یشافزا یاادرار، کاهش و  قطع -
 تب و لرز و کمر درد -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 يسوند ادرار
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