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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:

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

  یبعد از عمل جراح يمراقبت ها -
عمل و توسط پرستاران آموزش  يبه اتاق ها یکاست، نزد یکه محل خاص ید،شو یبرده م یکاوريبه نام ر یشما به اتاق ید،عمل شما به اتمام رس ینکهاز ا بعد -

از آن زمان را به  یشود، ممکن است شما کم یکه به شما داده م ییداروها یلشود. بدل یاداره م یندآ یبه هوش م یهوشیبعد از ب یکهمراقبت از کسان يبرا یدهد
 باشد. یل جراحخاطره شما بعد از عمل ممکن است از تخت عم ینو اول یدداشته باش یاد

توان پس از کسب اجازه از  یداده شود. بعد از چند ساعت، م یمارخوردن به ب يبرا یزيچ یدانجام شده است، تا چند ساعت نبا یعموم یهوشیبا ب یجراح اگر -
 داد.   یشتريب یعاتبه او ما یجتوان بتدر یو مشکل نشد م یداد و اگر تحمل کرد و دچار ناراحت يپرستار ابتدا چند قاشق آب به و

 .یدرا شروع کرده و در صورت عدم تحمل (حالت تهوع و استفراغ) به پرستار اطالع ده یعاتما یم(دفع گاز) رژ يدستور پزشک، بعد از شروع حرکات روده ا طبق -
 . ییداستفاده نما یعیطب يها یوهو آب م یوهاز م یدتوان یو در عوض تا م ییدنما يخوددار يبازار  يها یوهمصرف کمپوت و آب م از -

 .یداستفاده کن ییمواد غذا یراز سا یدتوان یبا نظر پزشک و پرستار م یجصورت تحمل، به تدر در -
 .یدرا تحریک و از ایجاد یبوست و نفخ جلوگیري و به بهبود اشتها کمک کن یسیستم گوارش یدتوان یبا فیبر زیاد و مایعات م یمصرف رژیم غذای با -
از بستر خارج شده و با حمایت راه  یمراقبت یمن و جلوگیري از ایجاد عوارض، باید هر چه سریعتر پس از اجازه پزشک معالج با کمک تبهبود گردش خو جهت -

 . یدکن استفاده یدتوان میشما نشود. در شروع حرکت از عصا و واکر  ی. فعالیت باید از کم شروع و بتدریج به مدت و دامنه آن افزوده گردد تا سبب خستگیدبرو

 .یددراز کشیدن به سمت عمل شده اجتناب کن از -
 شود. یزیرا باعث عفونت مثانه م یدکیسه ادرار را باالتر از سطح بدن قرار نده يصورت داشتن سوند ادرار در -

 یشود مقدار کاف یتواند سبب عفونت ادراري گردد، لذا توصیه م یتخلیه ناقص مثانه در اثر وضعیت خوابیده در تخت م ي،از خارج کردن سوند ادرار پس -
 .یدو در صورت بروز تب یا سوزش و درد در هنگام ادرار کردن، اطالع ده یدساعت یکبار ادرار کن 3مایعات مصرف کرده و هر 

باشد وگرنه دچار  یینکامال پا یدبا یمارمدت سر ب ینو در ا یاوریدپشت تخت او را باال ب یدساعت نبا 24ت، تا عمل شده اس يمنطقه ا یحس یبا ب یمارب اگر -
 )یدخصوص با پرستار مشورت کن ین. (در ایابدشود که ممکن است تا چند روز ادامه  یم یديسردرد شد

نسبت به درد متفاوت  یمارو تحمل ب یمارسن ب ی،درد البته بسته به نوع جراح ینااحساس درد دارد. شدت  یدر محل جراح یمارچند روز اول بعد از عمل ب در -
کامال برطرف  يدرد و وانتظار داشته باشد با مصرف دار یدنبا یمارشود تا شدت درد را کاهش دهد. ب یداده م یماربه ب يقو يمسکن ها یمارستاناست. در ب

 کند.  یزتجو یخوراک يمسکن ها یمارب يممکن است پزشک معالج برا یمارستاناز ب یماربماند. بعد از مرخص شدن ب یاز درد باق یشود. ممکن است کم

 یممکن است هنوز در بدن شما باق یحس یب یناز ا یکه مقدار کم ینا یلممکن است به دل ید،کرده ا یافتدر یعموم یهوشیب یاآرام بخش، ضد درد و  اگر -
از  یاو  یدنکن مضاهر گونه سند مهم را ا ید،آالت خطرناك کار نکن ینبا ماش ید،نکن یزمان، بهتر است رانندگ ینا یدر ط یدباش یجگ یامانده باشد کسل و 

 . یدبزرگساالن مراقبت نکن یگرکودکان خردسال بدون کمک د

 یناراحت یابعد از عمل  ينه؟ اگر آنها انتظار دردها یا یدبه مصرف مسکن در خانه دار یازشما ن یاکه آ یرندگ یم یممو جراح شما با هم تص یهوشیب متخصص -
 یشو ب یریدمراقبت بعد از عمل خود را در منزل به عهده بگ یتمسئول یدکنند. شما با یامر تجوسز م ینا يرا برا ییرا داشته باشند، داروها یصپس از ترخ يها

 .یدشده، آنها را مصرف نکن یهاز دوز توص

 

 مراقبت هاي بعد از عمل جراحی
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 یداده م یقیتزر یوتیکب یآنت یماربه ب ی،احتمال عفونت در محل عمل وجود دارد. ممکن است در چند روز اول بعد از عمل جراح یاز اعمال جراح یبعض در -
بعد از  يو تاکند  یزتجو یمارب يبرا یخوراک یوتیکب یآنت يکند. ممکن است پزشک معالج داروها یداکاهش پ یاز عمل جراحشود تا احتمال عفونت بعد 

 از آنها در منزل استفاده کند. یتا مدت یمارستانمرخص شدن از ب

مختصر داخل بدن که ممکن است  یزيخونر یلهوس ینبگذارد تا بد یماردر درون زخم ب یکیپالست يممکن است لوله ها یعمل جراح یندر ح یجراح پزشک -
کند  یم یشترب ار یماندن خون در درون بافت ها خطر عفونت بعد از جراح یکند. باق یتاز بدن هدا یرونهم ادامه داشته باشد به ب یتا چند ساعت بعد از جراح

شوند تا خون در  یمتصل م یکیپالست يها یسهاز بدن به ک یرونله ها خارج شوند. لوله ها در بلو ینا یلهدر صورت وجود از بدن به وس یدها با یزيخونر ینو ا
 شوند.  یروز از زخم خارج م ندلوله ها بعد از چ ین. ایندگو یگذاشته شده است درن م یلوله ها که در محل جراح ینشود. به ا يآنها جمع آور

پانسمان  یضشود. تعو یپانسمان توسط پرستار عوض م ینشود. پس از چند روز ا ینم یضتعو یز عمل جراحبعد ا یتا مدت زمان یپانسمان زخم جراح معموال -
 شود.  یم یینپانسمان و نحوه آن، توسط پزشک معالج تع یضدر منزل بهتر است توسط پرستار انجام شود. دفعات تعو یماربعد از مرخص شدن ب

که پزشک  ییتوجه کند. داروها یبه نکات مهم یدبا یمارمدت ب ینرود. در ا یمرخص شده به منزل م یمارستاناز ب یمارب ی،روز پس از هر عمل جراح چند -
 نکات هستند. ینا ینانجام دهد از مهم تر یدبا یمارکه ب ییو نرمش ها یمارب یروح یتکرده، مراقبت از زخم، مراقبت از دستگاه تنفس، مراقبت از وضع یزتجو

 یابتواند استراحت کند و  یماراست که ب يدرد، کاهش درد در حد ین. (هدف از تسکیداحساس درد داشته باش یصاست شما تا چند روز پس از ترخ ممکن -
 را انجام دهد) یزندگ يعاد يها یتفعال

 .یددرد سوال کن یریتمد ةپرستار خود در مورد نحو یااز مرخص شدن از پزشک  قبل -
 یابد یشتهوع، و....) ممکن است باعث شود احساس درد افزا یبوست،(مانند  یمختلف نشان دهند. مشکالت يمختلف ممکن است به درد واکنش ها افراد -

 .یدمشکالت را برطرف کن یاعالئم  یرسا یدکن یسع ینبنابرا
 یکمک کند و شما م یسالمت ي) به تمرکز شما بر رویتواند با کاهش استرس(فشار روان یشود بلکه م یدر شما م یدرد نه تنها باعث احساس راحت کنترل -

 .یدرا بهتر شروع کن یمانند حرکات ورزش یاقدامات درمان یرسا یدتوان
لخته در داخل  یلتشک ،یهشود (مانند عفونت ر یريجلوگ یکم تحرک یداشته باشد و از عوارض احتمال یتتحرك و فعال یشترتواند ب یم یمارکنترل درد ب با -

 عروق و....)

-  
-  
-  
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