
 

  

 به نام خدا      

 پارسیان بیمارستان فوق تخصصی

 واحد آموزش سالمت

 

 لیست موارد آموزش خود مراقبتی

  بیماران

 1401سال ترخیصحین 



 

2 
 

 

 

 

و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                                        عنوان                                  

 حین ترخیصهای آموزشی در اولویت

 1. .........................................................................................................................آنژیوگرافیبا تشخیص  حین ترخیص آموزشخودمراقبتی 

 2 ..........................................................................................................................آنژیوپالستیبا تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 3. ...........................................................................................................................سکته قلبی با تشخیص  حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 4. .........................................................................................................سندروم کرونری حادبا تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 5 ............................................................................................................................فشار خون با تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 CHF.................................................................................................................................... 6با تشخیص  ترخیصحین آموزش خودمراقبتی 

 7 .........................................................................................................................جراحی قلب با تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 10 ...............................................................................................................................پنومونی با تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 11 .....................................................................................................................................آسم با تشخیص  حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 12 ..................................................................................................................................دیابت با تشخیص  حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 13  .......................................................................................................................زخم گوارشبا تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 14 ....................با تشخیص ادم ریه ............................................................................................................حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 15...............................................................................................................مزمن انسدادی ریهبیماری حین ترخیص با آموزش خودمراقبتی 

 16................................حین ترخیص با بیماری بایبوست..................................................................................................آموزش خودمراقبتی 

 17 ...............................................................................................................................سلولیت با تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 18 ..................................................با تشخیص پانکراتیت    ...................................................................... حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 19..........................................................................................................................هرنیورافی با تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 20.................................................................................................................کله سیستکتومی با تشخیص  حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 21 ............................................................................................................................همورئید با تشخیص  حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 22. ......................................................................................................................آپاندکتومی ا تشخیص حین ترخیص بآموزش خودمراقبتی 

 23 .........................................................................................................................سنگ کلیه با تشخیص   حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 24 ..............................................با تشخیص سرطان پروستات   ............................................................... حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 25..........................................................................با تشخیص واریکوسل    ................................................ حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 26....................................................حین ترخیص با تشخیص سندروم کارپال تونل.......................................................آموزش خودمراقبتی 

 27 .........................حین ترخیص با تشخیص قالب گچی .................................................................................................آموزش خودمراقبتی 

 28............ .........................................................................تشخیص توتال نی.........................................حین ترخیص با آموزش خودمراقبتی 

 30..........................................................حین ترخیص با تشخیص توتال هیپ ..................................................................آموزش خودمراقبتی 

 32  ...............................................حین ترخیص با تشخیص پارگی مینیسک زانو ............................................................آموزش خودمراقبتی        

 33 ...............................................................................ترخیص با تشخیص دیسک کمر ...........................................حین آموزش خودمراقبتی 

 34 ...............................................................حین ترخیص با تشخیص دیسک گردن ........................................................آموزش خودمراقبتی 

 35 ..........................حین ترخیص با تشخیص تومور مغزی ...............................................................................................آموزش خودمراقبتی 

 36...................ین ترخیص با تشخیص ترومبوز وریدعمقی ..........................................................................................حآموزش خودمراقبتی 

 37 ..............................................................................................................................کاتاراکت با تشخیص حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 38 ........................با تشخیص رینوپالستی    ............................................................................................... حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 40............................حین ترخیص با تشخیص سپتوپالستی    ............................................................................................آموزش خودمراقبتی 

 41 .......................................................................................های آموزشی حین ترخیص با تشخیص توده پستان ...................................اولویت

 42.........................حین ترخیص با تشخیص هیسترکتومی ...............................................................................................آموزش خودمراقبتی 

 43.............................................................................................................................حین ترخیص با تشخیص کلپورافیآموزش خودمراقبتی 

 44 ..............................................................با تشخیص کورتاژ تشخیصی.................................................... حین ترخیصآموزش خودمراقبتی 

 PID............................................................................................................... 45با تشخیص التهاب لگن یا حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 46.....................................................................................................................کیست تخمدان با تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

  47...........................................................................................................................ماستکتومی با تشخیص حین ترخیص آموزش خودمراقبتی 

 48..................................................................................................................آموزش خودمراقبتی حین ترخیص با تشخیص کرونا 
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص آنژیوگرافی((

 

 (داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک مصرف گردد.1

 بین فعالیتها استراحت کنید.)فعالیت بتدریج افزایش یابد (.(داشتن فعالیت محدود و در 2

 (در صورتی که حین انجام فعالیت دچار تنگی نفس و درد سینه و سرگیجه و... شدید. سریعا فعالیت را قطع کنید. 3

 پزشک(را داشته باشید.(رعایت رژیم غذایی کم نمک و کم چرب ، با مایعات فراوان جهت دفع ماده حاجب  ) در صورت عدم منع توسط 4

 (ویزیت های دوره ای را مد نظر داشته باشید.5

 (در صورت احساس ضعف و بیحالی شدید ، تهوع و درد قفسه سینه به پزشک اطالع دهید.6

 (از بلند کردن وسایل سنگین خودداری کنید.7

 .(فردای روز آنژیو گرافی می تواند حمام بروید و پانسمان محل آنژیو را بردارید8

 (در صورت نیاز به دستشویی از لگن استفاده نمایید.9

 (از مصرف سیگار و الکل  بپرهیزید.10

(اگر در پا یا بازوی آنژیوگرافی شده احساس خواب رفتگی ، خارش و گزگز یا احساس گرمی و سردی،کبودی کردید سریعاً به پزشک اطالع 11

 دهید.
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((ترخیص  در بیمار با تشخیص آنژیوپالستیآموزش خود مراقبتی حین )) 

 

 سر ساعت و طبق دستور پزشک مصرف کنید.را داروها  .1

 (بتدریج افزایش یابدفعالیت )ها استراحت کنید.و در بین فعالیتداشته باشید فعالیت محدود  .2

 فعالیت را قطع کنید.  اًدر صورتی که حین انجام فعالیت دچار تنگی نفس و درد سینه و سرگیجه و تپش قلب شدید سریع .3

 استفاده کنید.رژیم غذایی کم نمک و کم چرب با مایعات فراوان از  .4

 جهت کنترل فشار خون، قند خون و کلسترول خود برنامه ریزی داشته باشید. .5

 )طبق دستورپزشک( پیاده روی و ورزش را فراموش نکنید. .6

 بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.کاتتر ویا تب ورت وقوع خونریزی یا تورم وکبودی در محل در ص  .7

 اقدام به کاهش وزن نمایید. ،اگر وزنتان باالست زیر نظر متخصص تغذیه .8

 از مصرف سیگار و الکل بپرهیزید. .9

 مکان ویزیت بعدی پزشک آموزش داده شود. مان وز  .10

 شما برای امر این از پیشگیری جهت شما پزشک دارد وجود سرخرگ خون جریان انسداد نتیجه در و استنت داخل در لخته ایجاد برای اندکی خطر .11

 . است ضروری پزشک توسط شده توصیه زمان تا این داروها مصرف. کرد خواهد تجویز و پالویکس را آسپیرین

 در صورت احساس ضعف و بیحالی شدید ،عالیم خونریزی و درد قفسه سینه به پزشک یا پرستار اطالع دهید. .12

محل قرار گیری آن (  –و کیسه شن ) زمان قرار گیری کیسه شن  کاتتر داخل شریانیی کشیدن نحوه ق باز( ودرمورد پوزیشن بعد از عمل )طا .13

 توضیح داده شود .

 . یابد بهبود شما پای در موجود تا سوراخ کنید خودداری عمل از پس اول روز 1 -2وزنه سنگین یا فعالیت جسمانی شدید در  برداشتن از .14

 دستشویی از لگن استفاده نمایید.در صورت نیاز به  .15

 اگر در پای آنژیوپالستی شده احساس خواب رفتگی، خارش و گزگز یا احساس گرمی و سردی کردید به پرستار اطالع دهید. .16
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص سکته قلبی))

 

 .داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک استفاده شود .1

 .را رعایت کنید وپر فیبر کم چرب(-غذایی مناسب )کم نمک رژیم .2

 خود را با نظر پزشک انجام دهید.میزان فعالیت روزانه  .3

 .از کارت یا دستبندهای هویت سابقه سکته قلبی استفاده کنید فشارخون و نبض خود را مرتباٌ چک کنید .4

 .را یاد بگیرید روشهای کنترل استرس پرهیز از استرس و هیجانات روحی اهمیت دارد. .5

 ترک کنید.برای همیشه  را استعمال دخانیات و نوشیدنی های  الکلی .6

 .ستفاده از دانه های روغنی مثل بادام ، گردو و فندوق و پسته توصیه می شودا .7

 هفته در محل کار خود حاضر شوید. 12هفته الی  4ا توجه به نوع فعالیت کاری خود می توان از مدت ب .8

 .و از پرل زیر زبانی استفاده کنید یا سرگیجه اتفاق افتاد سریعا ورزش را قطع کنید گی نفسرد ، تنچنانچه هر گونه د .9

 خودداری از رانندگی بمدت یک ماه و انجام کارهای سنگین ممنوع است. .10

 بدون اجازه پزشک از ورزشو تمرین های کششی اجتناب کنید. .11

 های بدنی را به تدریج افزایش دهید.فعالیت .12

 .عت بعد از غذا ورزش نکنیدسا 2تا  .13

 وزن ایده آل را به دست بیاورد و حفظ کنید. .14
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 (( ACSآموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص سندروم کرونری حاد))

 

 استفاده شود. ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط .1

 شود.جات تازه جهت کاهش یبوست بیشتر مصرف کم نمک و کم چرب،پر فیبر،حاوی سبزیجات ومیوهرژیم غذایی .2

 .های بدنی را به تدریج افزایش دهیدفعالیتمیزان فعالیت طبق دستور پزشک انجام شود و .3

 .فشارخون و نبض خود را مرتباٌ چک کنید .4

 های کنترل استرس را یاد بگیرید. اهمیت دارد.روش پرهیز از استرس و هیجانات روحی .5

 های  الکلی برای همیشه )مصرف آن برای شما ممنوع است(نوشیدنی ترک استعمال دخانیات و .6

 هایی که خیلی گرم یا خیلی سرد است اجتناب کنید.از تردد در مکان .7

 غذا را در دفعات زیاد و مقدار کم استفاده کنید.و بعد از خوردن غذا دراز نکشید. .8

 هفته در محل کار خود حاضر شوید. 12هفته الی  4توان از مدت با توجه به نوع فعالیت کاری خود می .9

 .و از پرل زیر زبانی استفاده کنیدورزش را قطع کنید أگیجه اتفاق افتاد سریع سر و ،تپش قلبنفستنگی چنانچه هر گونه درد،  .10

 و انجام کارهای سنگین ممنوع است. خودداری از رانندگی بمدت یک ماه .11

 اجتناب کنید.ها و تمرین های کششی بدون اجازه پزشک از ورزش .12

 ساعت بعد از غذا ورزش نکنید. دوتا  .13

 آل را به دست بیاورد و حفظ کند.وزن ایده .14
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص فشار خون))

 

 استفاده شود. ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط .1

 کم چرب داشته باشید.-وکم نمکرژیم غذایی پر فیبر .2

 های رسیدن به آن را در مد نظر داشته باشید.آرام و دور از استرس و راهزندگی  .3

 برنامه ورزشی منظم برای کنترل فشار خون در نظرداشته باشید. .4

 مصرف الکل و سیگارراترک کنید. .5

 فشار خون خود را در منزل کنترل کنید. .6

 وزن ایده آل را به دست بیاورید و حفظ کنید. .7

 مبتال به فشار خون را به همراه داشته باشید.دستبند تعیین هویت بیمار  .8

 .راجدی بگیرید ایهای دورهاهمیت پیگیری درمان و ویزیت .9

 هفته در محل کار حاضر شوید. 12الی  4از مدت  یدتوانبا توجه به نوع فعالیت کاری خود می .10

 .و از پرل زیر زبانی استفاده کنید ورزش را قطع کنیدأ چنانچه هرگونه درد، تنفسی یا سرگیجه اتفاق افتاد سریع .11

 و انجام کارهای سنگین خودداری کنید. از رانندگی بمدت یک ماه .12

 .ساعت بعد از غذا ورزش نکنید 2و تا  های کششی اجتناب کنیدها و تمرینبدون اجازه پزشک از ورزش .13

 شود.توصیه می های روغنی مثل بادام، گردو و فندوق و پستهده از دانهااستف .14
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 CHF))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص ))

 

 داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک استفاده گردد .  .1

 داروهای ادرار آور در صبح استفاده گردد  .2

 داشتن فعالیت محدود و در بین فعالیتها استراحت کند .3

 از انجام کارهای بدنی غیر ضروری اجتناب کند . .4

 روز اطالع دهد  2تا  1کیلو در  2تا  5/1روزانه خود را وزن کند در صورت اضافه وزن  .5

 ترک سیگار و الکل و اهمیت آن گفته شود . .6

 رژیم غذایی کم نمک و کم چرب ، با مایعات محدود رعایت شود . .7

 اهمیت کاهش وزن زیر نظر متخصص تغذیه گفته شود . .8

 بیماری و مصرف داروها را مشخص میکند .داشتن گردنبند و یا دستبند که نوع  .9

 اهمیت پیگیری درمان و ویزیت های دوره ای گفته شود . .10

 رژیم غذایی 

مصرف مواد غذایی پرپتاسیم نظیر زرد آلو ،موز، انجیر گریپ فروت، آب پرتقال، گوجه فرنگی ، هلو و آلوخشک، سیب زمینی و کدو در رژیم  -1

 روزانه خود فراموش نکنید .    

 در صورت بروز عالئم ضعف و خستگی ، گرفتگی عضالنی و نبض سریع و نخی شکل به پزشک معالج خود مراجعه کنید. -2

 در صورت بروز عالئم ضعف و خستگی ، گرفتگی عضالنی و نبض سریع و نخی شکل به پزشک معالج خود مراجعه کنید.  -3

 در انجام فعالیتهای بدنی به نکات زیر توجه فرمایید: 

 از انجام فعالیتهای جسمی در هوای بسیار گرم ، سرد یا مرطوب اجتناب کنید. -1

 دو ساعت بعد از خوردن غذا فعالیت  نکنید.  -2

 در صورت بروز تنفس کوتاه ، درد یا گیجی وطپش قلب فعالیت را متوقف کنید.  -3

 ف نمایید و از قطع خود سرانه آن اجتناب فرمایید.لطفا داروهای ادرار آور خود را  در صبح یا طبق نظر پزشک معالج  مصر -4

 داروهای خود را بطور روزانه مصرف نمایید.  -5

قدم زدن وسایر فعالیتها را به تدریج افزایش داده به شرطی که باعث خستگی و تنگی نفس در شما نشود.  از انجاام  کارهاای سانگین خاودداری  -6

 گردد. 
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((CABGو تعویض دریچه -قلب جراحی  در بیماربا خود مراقبتی حین ترخیص))

 

 استفاده شود. ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط .1

 جات تازه جهت کاهش یبوست بیشتر مصرف شود.کم نمک و کم چرب،پر فیبر،حاوی سبزیجات ومیوه رژیم غذایی .2

 .افزایش دهیدهای بدنی را به تدریج فعالیتمیزان فعالیت طبق دستور پزشک انجام شود و .3

 باشد. هوای محیط اطرافتان آلوده و سنگین نباشد. درصورت امکان تعداد مالقات کنندگان محدود .4

 هر زمان که احساس سرگیجه کردید بالفاصله به آرامی بنشینید تا زمین نخورید.  .5

 صورت بروز مشکل به شما کمک کنند. حین استحمام حتما روی صندلی بنشینید و اعضای خانواده خود را در جریان قرار دهید تا در .6

 کیلو را بلند نکنید. 3سعی کنید اشیاء سنگین تر از  .7

تان یک بند هنگام بلند شدن از تخت و حالت خوابیده اول به پهلو قرار گیرید و سپس به آرامی بنشینید و از تخت بلند شوید. بهتر است، مانند بیمارس .8

 بلند شویدیا فردی از روبرو دستهایتان را گرفته و بلند کند.به پایین تخت خود ببندید و از روبرو 

 . پس از دو ماه اگر فرمان ماشین نرم )هیدرولیک( باشد رانندگی بال مانع است. بپرهیزیدکردن رانندگیازماه  2حداقل  .9

ا اتومبیل  مسافرت کنید. قبل از سفر حتما هفته پس از عمل جراحی با هواپیما یا قطار و ی 2درصورتیکه هیچگونه مشکل خاصی نداشتید می توانید  .10

 با پزشک خود مشورت کنید.

نفس و ... به هنگام فعالیت سینه، تنگی توانید فعالیت جنسی خود را آغاز کنید. درصورت وجود درد قفسهپس از یک ماه  بعد از عمل جراحی می .11

 جنسی حتماٌ به پزشک مراجعه کنید.

پس از جراحی تحت نظر پزشک معالج خود بوده و یابت، فشار خون باال و افزایش چربی خون دارند بایدآن دسته از بیمارانی که سابقه د .12

 کنترلهای الزم را بعمل آورند. 

 .مصرف دخانیات مصرف مشروبات الکلی  خودداری کنید از .13

بروز حساسیت و خارش در محل زخمها بهتر بهترین مراقبت از زخم ها حمام و شستشوی روزانه با آب گرم و صابون است. برای پیشگیری از  .14

 است از لباسهای نخی و گشاد و راحت استفاده کنید.

محل زخمهای جراحی را هر روز چک کنید و در صورت بروز هر یک از موارد زیر حتما به جراح خود مراجعه کنید: افزایش قرمزی و تورم   .15

 .،وجود تب مداوماطراف لبه های محل برش هر گونه ترشح از زخمهای محل عمل

 حرک و فعالیتت

شاود و از ها میپس از اجازه راه رفتن می توانید تا حدی که دچار خستگی و یا درد نشوید راه بروید. راه رفتن، باعث زود جوش خوردن بخیه

هاوای آزاد برایتاان بسایار مفیاد کند. پیاده روی روزانه روی زمین صاف و ترجیحاا در بروز  یبوست و نیز از جمع شدن ترشحات ریه جلو گیری می

آورد )مگار اینکاه خواهد بود. سعی کنید مدت پیاده روی را به مرور افزایش دهید. از پیاده روی در هوای سرد پرهیز کنید زیرا به قلب شما فشار مای

الفاصله استراحت کنید و پس از آرامش، پیااده زند بدوره بازتوانی قلب را گذرانده باشید(. حین راه رفتن اگر احساس کردید که قلب شما به تندی می

 روی را ادامه دهید و یا به ساعتی بعد موکول کنید.
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 :رژیم غذایی 

و یاا از مصرف غذاهای چرب و سرخ کردنی نظیر کله پاچه، دل و جگر و قلوه، پسته و میگو خودداری کنیدبهتر است غذاها را بصورت آب پز، بخارپز 

 کباب شده مصرف کنید.

 روی در مصرف نمک بپرهیزید. چون موجب تجمع مایعات در بدن شده و در نهایت باعث افزایش فشار خون و تنگی نفس می شود. از زیاده .1

 مراقب باشید چاق نشوید . مصرف انواع شیرینی مانند قند و شکر را محدود کنید. .2

 خامه دار که باعث تجمع چربی در بدن می شوند خودداری کنید.از مصرف انواع روغن نباتی ، کره ، خامه و شیر پر چرب و شیرینی های  .3

های تازه استفاده کنید زیرا این میوه ها حاوی انواع ویتامین می باشند و از بروز یبوست نیاز جلاوگیری مای در برنامه غذایی خود حتما از میوه .4

محدود بودن مواد غذایی مجبور خواهید بود کاه از شاربت و یاا کنند. در صورت بروز یبوست تا زمانی که در بیمارستان بستری هستید بدلیل 

 قرص ملین استفاده کنید اما باید به این نکته توجه کنید که مصرف داروهای ملین به هر شکلی در دراز مدت باعث تنبلی روده ها می شود.

 در بیماران دریچه ای موارد ذیل آموزش داده شود: .5

ها از نوع فلزی است جهت جلوگیری از ایجاد لخته خون بایاد قارص وارفاارین مصارف کنناد. مصارف آن دسته از بیمارانی که دریچه آن .6

 نکردن آن بیماران را با مشکالت بسیار حاد و جدی روبرو خواهد کرد. 

 مراجعه مجدد به درمانگاه قلب

 ا مراجعه کنید.یک هفته پس از ترخیص از بیمارستان به درمانگاه جراحی قلب جهت معاینه و کشیدن بخیه ه

درجاه   3/38تاب بااالتر از  ،در صورت بروز عالئم التهاب و قرمزی، گرمی و در نهایت خارج شدن ترشحات چرکی از محل برشهای جراحی   

درد و سفتی  ،احساس درد قفسه سینه مشابه قبل از عمل ،تنگی نفس و تپش قلب بدون ارتباط با فعالیت بدنی ،لرز شدید و بدنبال آن تب ،سانتیگراد 

 به محض مشاهده این نشانه ها با پزشک خود تماس بگیرید.  پشت ساق هریک از پاها

  .احساس ضعف و خواب رفتن یک طرف بدن 

  .اختالل در تکلم حتی کوتاه 

  .خستگی بخصوص همراه با تب 

  .افزایش وزن سریع و غیر معمول و تورم قوزک و ساق پا 

  .خونریزی غیر طبیعی بینی، لثه، ادرار، مدفوع 

  .از دست دادن هوشیاری در کوتاه مدت 

  .تغییر ناگهانی در احساس باز و بسته شدن دریچه مصنوعی و یا صدای دریچه مصنوعی 
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص پنومونی )) 

 

 .سرفه کنید تا ترشحات ریوی خارج شود (1

 .انجام دهیدرا های عمیق تنفسسرفه و (2

 .های تنفسی انجام دهیدمرتبا تغییر وضعیت دهید و ورزش (3

 .از دستگاه بخور برای مرطوب کردن هوای استنشاقی استفاده کنید (4

 .سعی کنید اتاق استراحت شما تهویه مناسب داشته باشد (5

 .نیدکتر رعایت بهداشت فردی خود را جهت پیشگیری از انتقال بیماری و بهبود سریع (6

 . از کشیدن سیگارو مصرف الکل خودداری کنید (7

 .م و کاهش اضطراب سیستم ایمنی خود را تقویت کنیدالسعی کنید با داشتن روحیه و رعایت رژیم غذایی س (8

 .در هوای آلوده از منزل خارج نشوید (9

 .نفوالنزا با پزشک خود مشورت کنیدآاول پاییز در مورد زدن واکسن  (10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

(( آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص آسم ))  

  

 .داروها را سر ساعت و طبق دستور پزشک مصرف کنید .1

 .سرفه کنید تا ترشحات ریوی خارج شود ،های عمیق انجام دهیدتنفس .2

 . نیدفعالیت را قطع ک أسریع یددر صورتی که حین انجام فعالیت دچار تنگی نفس و درد سینه و سرگیجه و... شد .3

 را مد نظر داشته باشید.ترک سیگار و الکل و اهمیت آن  .4

 رژیم غذایی مناسب همراه با مایعات فراوان داشته باشید. ) در صورت عدم منع توسط پزشک( .5

 .هرگونه عالیم اولیه عفونت از قبیل افزایش سرفه و تنگی نفس و تب و لرز را با سرعت گزارش کنید .6

 .نفوالنزا با پزشک خود مشورت کنیدآدر مورد زدن واکسن  ل پاییزایاو .7

 .کند(های عودکننده تنفسی میای تاٌکید کنید.)درمان ناقص شما را مستعد عفونتهای دورهبر اهمیت پیگیری درمان و ویزیت .8

 .خودداری کنیدوتند پر ادویه  ،از مصرف مواد غذایی محرک مانند: غذاهای چرب، سرخ شده .9

 یت برای شما محدود و در بین فعالیتها استراحت کنید.داشتن فعال .10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص دیابت))

 

 استفاده شود. ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط .1

 دیابتی را رعایت کنید.رژیم غذایی پر فیبر با مایعات فراوان و رژیم  .2

 تورم و ترشح چک کنید(. –قرمزی  -زخم -مراقبت از پا ها خیلی مهم است.)پاهایتان را روزانه از نظر ترک خوردگی .3

 فعالیت کردن و داشتن برنامه ورزشی منظم به کنترل قند خون شما کمک می کند. .4

 وزن ایده آل را به دست بیاورید و حفظ کنید. .5

 هرگونه عفونت را سریعا درمان کنید. .6

 مواقع قند به همراه داشته باشید. در همه .7

 دستبند تعیین هویت بیمار مبتال به دیابت را به همراه داشته باشید. .8

 بطور هفتگی خود را وزن کنید. .9

 های دوره ای داشته باشید.)به طور منظم نزد پزشک ، دندانپزشک و چشم پزشک بروید(.پیگیری درمان و ویزیت  .10

. استفاده از غذاهایی که نرم کننده مدفوع است  –مصرف غذاهای پر فیبر و مایعات فراوان  –ه شود غذا در دفعات زیاد و مقدار کم خورد .11

 زمان وعده ها ، تعداد وعده ها ، گروههای غذایی را در برنامه غذایی خود داشته باشید.

 در صورت درد قفسه سینه ، تنگی نفس ، سرگیجه یا تهوع فورا ورزش را قطع کنید. .12

 ش کردن یک منبع قند ساده را به همراه داشته باشید تا در صورت نیاز بخورید .در هنگام ورز .13

 هرگز به تنهایی ورزش نکنید. .14

 ورزش های منظم در یک زمان معین بهتر از ورزش در زمان های متفاوت است . .15

 ساعت بعد از خوردن غذا است. 2بهترین زمان برای ورزش کردن   .16

 مراقبت از پا ها را آموزش دهید.  .17

 در درجه حرارت زیاد از برهنه کردن پاها اجتناب کنید. .18

 از راه رفتن با پای برهنه خودداری کنید. .19

 کفشهایی که اندازه ی مناسب دارند و به طور صحیح پاها را حمایت می کنند بپوشید. .20

 ناخن ها را به طور مستقیم از کنار کوتاه کنید و به آرامی آن را سوهان کنید. .21

 با آب ولرم و صابون بشویید و خشک کنید وچرب کنید.) مخصوصا مابین انگشتان (روزانه پاها را  .22
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص زخم گوارشی)) 

 

 لیوان در روز تاٌکید کنید. 10تا  8رژیم غذایی و مصرف مایعات بررعایت  .1

 د.ییا خونی فوراً به پزشک اطالع دهبه بیمار آموزش دهید که در صورت مشاهده مدفوع تیره  .2

 بر اهمیت ترک سیگار و پرهیز از مصرف الکل تاٌکید کنید. .3

 .تاٌکید کنیدهای مدفوع برای جلوگیری از یبوست کنندهدر مورد نیاز به نرم .4

 د.یاز مصرف داروهای حاوی آسپیرین ایبوپروفن ودیگر داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی خودداری کن .5

 را مد نظر داشته باشید.که همراه غذا یا با معده خالی باید مصرف شوند  داروهایی .6

 را برای بیمار فراهم کنید.   Kلیستی از برنامه غذایی سرشار از ویتامین .7

 د.ید وبه آهستگی بخورید وغذا را به خوبی بجویوعده های غذایی کم حجم و مکرر داشته باش .8

 د.یهمراه با وعده های غذایی آب بنوش .9

 د.یخوردن غذاهای محرک )چای،قهوه،کافئین وغذاهای تند،سفت ( اجتناب کناز  .10

 د.یاز خوردن مایعات داغ،شیر والکل پرهیز کن .11

 بیمار را برای مشاوره تغذیه نزد متخصص ارجاع دهید. .12

 د.یهای قدرتی تا هنگامی که آنمی بهتر نشده خودداری کناز فعالیت .13

 د.یمعالج داشته باشپیاده روی در حد توان و با نظر پزشک  .14

 د.یدر صورت استفراغ خونی و یا مدفوع تیره رنگ سریعاً به پزشک مراجعه کن .15
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص ادم ریه))  

 

 ادامه دهید. مصرف داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک (1

 محدودیت قائل شوید. داشته باشید ودر مصرف مایعاترژیم غذایی کم نمک و کم چرب  (2

 را جدی بگیرید.پیگیری درمان و ویزیت بعدی  (3

 .دیروزانه در زمان معین با یک ترازوی ثابت خود را وزن کن (4

 د.یاز هوای گرم ومرطوب که باعث افزایش بیش از اندازه نیاز قلب میشود پرهیز کن (5

 اوایل پاییز تزریق کنید.هر سال واکسن آنفلوانزا و پنومونی را  (6

هاواضافه وزن ودرد قلبی سریعاً به پزشک پی،تورم اندامدرمارتوصیه کنید در صورت کوتاهی نفس، تنگی نفس شبانه،سرفه مکرر و پیبه بی (7

 د.یمراجعه نمای

عدم استفاده -محدودیت مصرف مایعات-هارفته ناشی از مصرف دیورتیکرژیم غذایی با پتاسیم باال)موز،آب پرتقال(جهت پتاسیم از دست (8

 داشته باشید. غذاهای سرخ شده وکنسرو شده-نمکاز 

 د.ید و به تدریج افزایش دهیروزدر هفته شروع کن 7-6دقیقه در روز به مدت  5در ابتدا ورزش را با پیاده روی حدود  (9

 .های ورزشی درهوای خیلی گرم وسرداجتناب کنیدازانجام فعالیت (10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 بیماری مزمن انسدادی ریه(())آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در 

 

 به بیمار آموزش دهید به اندازه کافی استراحت کند. .1

 داشته باشید ومایعات بیشتر مصرف کند. )کم نمک ،کم چرب(توصیه کنید برنامه غذایی مناسب .2

 جهت رقیق شدن ترشحات از دستگاه بخور استفاده کند. .3

 بر اهمیت ترک سیگار والکل تاٌکید کنید. .4

 سرفه وتنفس عمیق تشویق کنید.بیمار را به  .5

 به بیمار بگوئید از قرار گرفتن در محیط های شلوغ وحاوی گرد وغبار و مواد حساسیت زا خودداری کند. .6

 به بیمار آموزش دهید از قرار گرفتن در معرض هوای سرد وخشک اجتناب کند. .7

 بق دستور پزشک(به بیمار آموزش دهید واکسن آنفوالنزا را در اوایل پاییز تزریق نماید)ط .8

 داروها را در زمان تعیین شده وطبق دستور پزشک مصرف کند.به بیمار آموزش دهید .9

 به بیمار/همراه آموزش دهید.)زمان ومکان آن( رابه پزشک  اهمیت مراجعه بعدی  .10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 در بیمار مبتال به یبوست ((خود مراقبتی حین ترخیص  ))آموزش 

 

 لیوان در روز افزایش دهید . 8 -6مصرف مایعات را به حداقل  .1

 از رژیم غذایی پر فیبر ) سبزیجات و میوه جات طبیعی و تازه (استفاده شود . .2

 شکر سفید ( را محدود کنید  –ماکارانی  –پنیر  –نان روغنی  –خوردن غذاهایی مثل ) برنج  .3

 اج کمک می کند (به طور منظم ورزش کنید .) باعث تحریک روده می شود و به حفظ یک برنامه اجابت مز .4

 زمان منظمی برای دفع در نظر بگیرید .)  بهترین زمان بعد از هر وعده ی غذایی است ( .5

 خوردن نوشیدنی گرم قبل از عمل دفع برنامه ریزی شده کمک به تحریک عمل دفع می کند  .6

 گه دفع انجام شده یا خیر (دقیقه بنشینید ، بدون توجه به این 10در زمان کافی و مناسب در دستشویی بمانید .) حداقل  .7

 های دفعی خود درا به تاخیر نیندازید .نوبت .8

 از مصرف بیش از حد مسهل و ملین ها خودداری شود . .9

 در رژیم غذایی خود مصرف گوشت قرمز را به حداقل برسانید و در مقابل مصرف سیزیجات را اافزایش دهید . .10

 عمل دفع را به همراه دارد .بعد از بیدار شدن مصرف یک لوان آب ولرم تحریک  .11

 مصرف سبوس گندم آرد شده داخل یک لیوان آب یا ماست خیلی نقش بسزایی دارد .12

اگر یبوست علی رغم مراقبتهای معمول ادامه یابد ، خصوصا اگر تغییری در الگوی طبیعی اجابت مزاج شما به وجود آمده باشد توجه داشته  .13

 کن است یکی از عالیم اولیه سرطان روده بزرگ باشد . باشید که تغییر در الگوی اجابت مزاج مم

 در صورت ادامه یبوست و عدم بهبودی به پزشک معالج مراجعه نمایید.  .14
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار مبتال به سلولیت((

 

 (استفاده از رژیم غذایی کم نمک و کم چرب  -رژیم غذایی آموزش دهید )مصرف غذاهای پر پروتئن و  پر فیبر و مایعات فراواندر مورد  .1

 داشتن پوزیشن مناسب) باال نگه داشتن اندام مبتال ( و اهمیت آن آموزش داده شود .  .2

 دست نسبت به آرنج نشان دهید .  نحوه ی کنترل ادم را با استفاده متناوب از کیسه یخ و باال نگه داشتن .3

)خشک و تمیز نگه داشتن پانسمان دست هنگام انجام فعالیت های  در صورت داشتن زخم، شستشومراقبت از زخم آموزش داده شود .4

 عالیم و نشانه های عفونت مثل تب و ترشحات چرکی از زخم گفته شود( –روزمره 

 آموزش پیشگیری از تروما داده شود. .5

 اعت و طبق دستور پزشک مصرف شود .داروها سر س .6

سردی و رنگ پریدگی اندام و گزگز به  –فلج  –درد مقاوم به مسکن درصورت انجام شود  چگونگی بررسی وضعیت عصبی و عروقی .7

 داده شود.پزشک اطالع 

 اهمیت پیگیری درمان و ویزیت بعدی گفته شود . .8
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((مبتال به پانکراتیتآموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار )) 

 

 دارو ها سرساعت وطبق دستور پزشک مصرف شود  .1

 رژیم غذایی کم چرب وکم کلسترول با پروتئین زیاد را رعایت کنید . .2

 .به بیمار توصیه کنید در حد توان فعالیت داشته یاشد. .3

 رژیم غذایی کم چرب وکم کلسترول با پروتئین زیاد را رعایت کنید . .4

 به بیمار توصیه کنید از مصرف الکل وسیگار اجتناب کند.  .5

 به بیمار بگوئیدهرگونه عالئمی نظیر درد اپی گاستر شدید،تهوع استفراغ، مدفوع با بوی زننده ورسی رنگ ،کاهش وزن و  ادرار تیره رنگ را .6

 سریعا اطالع دهد.

 به بیمار توصیه کنید در حد توان فعالیت داشته یاشد. .7

 کم چرب وکم کلسترول استفاده شود باطعم مالیم ،پرکربوهیدرات کم چرب پرپروتئین مصرف نماید. رژیم غذایی .8

 به بیمار توصیه کنید از مصرف الکل وسیگار اجتناب کند.  .9

 به بیمار اموزش دهید وزن ایدال را بدست آورده وحفظ کند. .10

 ند.از مصرف کافئین ونیکوتین که موجب کاهش ترشح پانکراس است اجتناب ک .11

 از مصرف غذاهای تند وتیز ونفاخ که باعث دل درد وتولید گاز می شود خودداری کند . .12

 داشته باشد. مکرر به بیمارتوصیه کنیدبه منظورتسکین نفخ وکاهش کرامپهای شکمی وعده های غذایی کم حجم و .13

ها مصرف کند. وتاٌکید براین که پانکراتین را همراه غذا وعدهمیان  های تجویزشده را همراه با وعده های غذایی وبه بیمار آموزش دهید که انزیم .14

 نوشیدنی های داغ مصرف نکند . یا

 ویزیت های دوره ای گفته شود.  اهمیت پیگیری درمان و .15
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((تشخیص هرنیورافی آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با )) 

 

 مصرف داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک باشد. .1

 کنید. روز پس از عمل) با نظر پزشک معالج( جهت کشیدن بخیه ها مراجعه 10-7 معموالً .2

 رژیم پر فیبر،همراه با میوه وسبزیجات ومایعات جهت پیشگیری از یبوست کنید. .3

 اهمیت پیگیری درمان و ویزیت بعدی توضیح داده شود. .4

 روش پانسمان زخم ومراقبت ازآن را یاد بگیرید. .5

 سام سنگین اجتناب کنید.از بلند کردن اج .6

 .روز پس از عمل )با نظر پزشک معالج( بالمانع است3تحماماس .7

 بر اهمیت ترک سیگار جهت حذف سرفه های ناشی از آن که عامل موٌثر در تشکیل فتق است تاٌکید کنید. .8

 د.یبه پزشک مراجعه کن در صورت بروز تب، درد، ادم ناحیه عمل،گرمی وترشح چرکی از برش جراحی،تهوع واستفراغ ونفخ شکم .9

 در صورتی که بیمار چاق است وی را بر اهمیت کاهش وزن تاٌکید کنید. .10

 هفته از سرفه کردن شدید، زور زدن، یبوست وبلند کردن اجسام سنگین بپرهیزد. 6به بیمار آموزش دهید تا بمدت  .11

 های سنگین پرهیز کند.ز انجام تمرینات ورزشی و ورزشا .12

 د.یو سکسکه محل جراحی را با دست یا بالش حمایت کن در هنگام سرفه، عطسه .13

 .دید فعالیت جنسی را شروع کنیتواند مییپس از عمل،هر وقت که درد نداشته باش .14
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص کله سیستکتومی))

 

 ق دستور پزشک استفاده شود .بداروها سر ساعت و ط .1

 فیبر،کم چرب و کم کلسترول با پروتئین زیاد  را رعایت کنید .رژیم غذایی  پر  .2

 از غذا را در دفعات زیاد و مقدار کم مصرف کند. .3

 رژیم سبزیجات را در برنامه غذایی خود قرار دهد مصرف غذاهایی که نفاخ است و باعث دل درد می شود پرهیز کند. .4

 داشته باشید..ورزش کردن وبرنامه ورزشی منظم) زیر نظر پزشک( را  .5

 زیر نظر متخصص تغذیه (ید .)وزن ایده آل را به دست بیاورد و حفظ کن .6

 ای را فراموش نکنید.)در صورت حساسیت و سفتی شکم به جراح مراجعه کنید(.های دورهپیگیری درمان و ویزیت .7

 توانید استحمام کنید ونیاز به پانسمان نیست.سه روز پس از ترخیص می .8

  .اطالع دهید أزی ناحیه جراحی، ترشحات چرکی و گرمی و حساسیت شکم  را سریعهرگونه تب ، قرم .9

 )طبق دستور پزشک(روز پس از جراحی می باشد 10-7زمان کشیدن بخیه ها  معموال  .10

   

 مصرف شود . ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط

 ) زمان مصرف دارو و عوارض دارو و تداخالت دارویی گفته شود (
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص هموروئید)) 

 

 استفاده شود. ق دستور پزشکباروها سر ساعت و طد .1

 پرفیبر با مایعات فراوان داشته باشید.رژیم غذایی  .2

جاات کاهو، میاوه از غذاهای پر فیبر از قبیل: مصرف سبزیجات،) اهمیت داشتن الگوی دفعی منظم و جلوگیری از یبوست  را داشته باشید .3

 (فراوان و مایعات فراوان

 هفته بعد عمل را به پزشک خود  اطالع دهید. 2دار بعد از هرگونه تب، خونریزی و درد ادامه .4

دقیقه  60اجابت مزاج به موقع و خودداری از نشستن طوالنی در دستشویی، شرط اساسی است. بهترین زمان برای اجابت مزاج معموال  .5

 ها پس از صرفصبحانه و یا پس از شام شاید زمان مناسبی باشد.باشد، صبحمیپس از صرف غذا 

 .های طوالنی در محل کار یا منزلخودداری از زور زدن طوالنی موقع اجابت مزاج و جلوگیری از ایستادن .6

 کمک کننده است. استفاده از آب گرم جهت شستشو در موقع اجابت مزاج .7

 .دقیقه استفاده کنید 20مرتبه) صبح و عصر ( به مدت  2حداقل روزانه  لگن آب گرم پس از اجابت مزاج،از .8

تا چند روز پس از عمل ممکن است خونریزی مختصر و یا دفع خونابه داشته باشید که این مسئله طبیعی است. بایستی از یبوست و زور  .9

 د.زدن هنگام اجابت مزاج خودداری کر

دفع اجابت مزاج نرمال و با استفاده از پمادهای موضعی و همچنین استفاده از لگن آب گرم درد پس از عمل جراحی هموروئید بایستی با  .10

 .کاهش داده شود
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص آپاندکتومی)) 

 

 استفاده شود. ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط .1

 فراوانداشته باشید.پر پروتئین و پر فیبربا مایعات رژیم غذایی  .2

مراقبت از زخم و تعویض پانسمان و یا شستشوی زخم در صورت نیاز به بیمار و خانواده وی گفته شود )در صورت نیاز به پانسمان مراقب  .3

 باشید محل زخم خشک و تمیز باشد.(

 زمان استحمام معموالً سه روز پس از جراحی است.  .4

 از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید. .5

 حتماًزیاد راه بروید.وسرفه وتنفس موٌثر داشته باشید. .6

 شود پرهیز کنید.از مصرف غذاهایی که نفاخ است و باعث دل درد می .7

 اطالع دهید.  هرگونه تب، قرمزی ناحیه جراحی، ترشحات چرکی و گرمی و حساسیت شکم  را سریعاً  .8

 شود.ها کشیده میروز بعد از جراحی بخیه 10-7باشد.)حدوداً ها و ویزیت بعدی با نظر پزشک میزمان کشیدن بخیه.9

 آموزش داده شود. پزشک زمان ومکان ویزیت بعدی.10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص سنگ کلیه))

 

 ق دستور پزشک استفاده شود.بداروها سر ساعت و ط .1

 5/2مصرف مایعات فراوان توصیه می شود )حداقل روزی .کلسیم )بسته به نوع سنگ (داشته باشیدو کم فسفر و رژیم غذایی با مایعات فراوان  .2

 اند خودداری کنید. های شیرین کننده شیرین شدهلیتر(اما از مایعات که با شکر یا افزودنی

 های روزمره را  زیر نظر پزشک معالج داشته باشید.فعالیت .3

 .هرگونه عفونت را سریعا درمان کنید .4

 های گاز دار خودداری کنید.از مصرف الکل و نوشابه .5

 عالیمی مثل کاهش دفع ادراری، تب، درد ناحیه کشاله ران که به پشت میزند را  به پزشک اطالع دهید. .6

بوبات و گوشت و تمامی ح(در صورتی که سنگ شما  اسید اوریک بوده، بایدغذاهای غنی از پورین نظیر گوشت ارگانی )مثل جگر، دل، قلوه  .7

 را کاهش دهید. 

در صورتی که سنگ اگزاالت بوده، دریافت مارچوبه، چغندر، آلوچه، تمشک، ریواس،  کاهو، شکالت، چای، آجیل، اسفناج، بادام، آب انگور را  .8

 کاهش دهید.

رگ های سبز را کاهش های مالیم کربن دار، پنیر ، سبزیجات با بهای کلسیمی دریافت تولیدات لبنی، نوشیدنیبرای پیشگیری از سنگ .9

 دهید.

 را پیگیری کنید.به پزشک مکان وزمان ویزیت بعدی  .10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص سرطان پروستات((

 

 داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک استفاده شود. .1

 د.یرژیم غذایی پر فیبرو کم چرب با مایعات فراوان داشته باش .2

 .انجام دهیدورزش کگل برای به دست آوردن مجدد کنترل ادرار از طریق تقویت عضالت اسفتکتر پیشابراه را  .3

 .جدی بگیریداستحمام روزانه و مراقبت از زخم را .4

 د.یتا زمانی که پزشک اجازه نداده ازانجام فعالیت جنسی اجتناب کن .5

 د.یاز استعمال شیاف بدون دستور پزشک خودداری کن .6

 یاد بگیرید.اقبت از سوندادراری را نحوه مر .7

 د.یبه پزشک مراجعه کن أحساسیت ساق پا سریع در صورت مشاهده خون در ادرار وکاهش برون ده ادراری،تب،تغییر در نوع ترشحات زخم، .8

 شود. خروج قطره قطره ادرار استرس، اختیاری،به بیمار توضیح دهید پس از خارج کردن سوند ادراری ممکن است دچار بی .9

 د.یاز نشستن طوالنی مدت،راه رفتن و ایستادن به مدت طوالنی اجتناب کن .10

 د.یبلند کردن اجسام سنگین اجتناب کن ، ،زورزدن سنگین هایفعالیت از هفته باید 8 -6یطی دوره بهبود .11

 د.یهای خود را از سر بگیرروز فعالیت 10تواند یک هفته الی می شما .12

اسپاسم مثانه،احساس نیاز به دفع ادرار،ادرار کم یا نبودن ادرار در کیسه به  احساس پری در مثانه، از جمله:مواردی  عالئم انسداد سوند از .13

 باشد.می ساعت 4مدت 

 د.یهفته اجتناب کن 6از رانندگی کردن به مدت  .14

 دار) چای و قهوه(مواد کافئین های گازدار واجتناب از مصرف نوشابه .15

لیوان آب یا آب میوه بنوشد.مصرف گوجه فرنگی و چای سبز جهت پیشگیری از سرطان پروستات  10تا  8که روزانه بیمار را تشویق کنید  .16

 باشد.مفید می
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار مبتال به واریکوسل(( 

 

 دارو ها سرساعت وطبق دستور پزشک مصرف شود  .1

 را رعایت کنید .وبامایعات فراوان پروتئین  پرفیبر،رژیم غذایی  .2

 برای کنترل درد از ضد دردها طبق دستور پزشک مصرف نماید. .3

هماتوم ،تورم موضع جراحی  گرمی و، قرمزی ، ، ترشح چرکیدرد،خونریزیعالئم هشدار دهنده )تب ، دهید درصورت مشاهده آموزش به بیمار  .4

 به پزشک مراجعه کند.یااطراف بیضه و...(

 شد.باوصیه کنید در حد توان فعالیت داشته به بیمار ت .5

 به بیمار توصیه کنید از مصرف الکل وسیگار اجتناب کند.  .6

 موزش دهید وزن ایدال را بدست آورده وحفظ کند. آبه بیمار  .7

 ممانعت از فعالیت جنسی تا برطرف شدن درد طبق دستور پزشک  .8

 سازی،زور زدن،دویدن و...پرهیز از انجام فعالیت وورزشهای سنگین مانند بدن  .9

روز بعداز عمل بردارید و اگر ترشحی نداشت دیگر پانسمان  پانسمان شماقبل از ترخیص از بیمارستان تعویض خواهد شد این پانسمان را دو .10

 نمیخواهد.

 روز بعدازعمل می توانید استحمام کنید.2در صورتی که محل زخم ترشح نداشته باشد  .11

 جراحی می باشد. روز پس از10الی 7  ر پزشک معالج زمان کشیدن بخیه ها با نظ .12

 داده شود. آموزش پیگیری زمان و مکان مراجعه بعدی به پزشک .13

 ماه بعد از عمل الزامی است. 2استفاده از شورتهای استرج طبق دستور پزشک تا  .14
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

      

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیماران با عمل سندرم تونل کارپال ((

 

 مورد رژیم غذایی آموزش دهید . در .1

 آموزش های قبل و بعد از عمل داده شود. .2

 داشتن پوزیشن مناسب) بالش زیر دست مبتال ( و اهمیت آن آموزش داده شود .  .3

 برای جلوگیری از ضعیف شدن دیگر عضالت آموزش دهید . .4

 نسبت به آرنج نشان دهید . نحوه ی کنترل ادم را با استفاده متناوب از کیسه یخ و باال نگه داشتن دست  .5

 نحوه ی تعویض پانسمان اولیه توسط جراح را به صورت کالمی توضیح دهید . .6

 به بیمار در مورد خودداری از بلند کردن اجسام سنگین آموزش دهید. .7

 زمان ومکان ویزیت بعدی پزشک به بیمار/همراه آموزش داده شود. .8
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 قالب گچی(( در بیماران با ین ترخیص خودمراقبتی حآموزش ))                    

 

 مصرف شود. ق دستور پزشکبمصرف داروها سر ساعت و ط .1

 )گوشت ، حبوبات ، غالت ، و شیر و فراورده های آن (رعایت رژیم غذایی پر فیبر با مایعات فراوان و رژیم پر پروتئین  .2

 آموزش داده شود.نحوه ی حمام کردن و استفاده از سرویس بهداشتی  .3

 صورت گزگز اندام یا بی حسی یا دردی که با مسکن خوب نمی شود به پزشک اطالع دهد .در  .4

 باال نگه داشته اندام ) اگر اندام تحتانی است به وسیله بالش و در صورت دستها با استفاده از گردن بند به گردن آویزان باشد  .5

 اگر زیر محل گچ گرفته شده خارش داشت چیزی به داخل نبرید مثل سیخ و .. می توانید با سشوار با باد سرد خارش را کم کنید  .6

 استفاده از وسایل کمک حرکتی می تواند استفاده کند . .7

 از مالیدن الک و روغن رنگی بر روی قالب گچی خودداری کنید . .8

 اطالع دهیددر صورت شکسته شدن قالب گچی به پزشک  .9

 زمان ومکان مراجعه بعدی آموزش داده شود.همیت پیگیری ا  .10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص توتال نی))

 

 داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک مصرف شود. .1

 رژیم غذایی پر فیبر با مایعات فراوان و رژیم پر پروتئین استفاده کنید. .2

 توالت فرنگی استفاده کنید. وموقع استحمام بر روی صندلی بنشینید.از  .3

تنگی نفس به پزشک اطالع  ترشح و گرمی در اطراف برش جراحی، قرمزی و خونریزی محل جراحی، جوش نخوردن محل جراحی، .4

 دهید.

 از بلند کردن اجسام سنگین، ایستادن و نشستن طوالنی مدت بپرهیزید. .5

 نظر پزشک یا فیزیوتراپ انجام دهید.تمرینات ورزشی را طبق  .6

 اهمیت پیگیری درمان و ویزیت بعدی را جدی بگیرید. .7

 رژیم غذایی :

 استفاده از غذاهایی که نرم کننده مدفوع است ( –مصرف غذاهای پر فیبر و مایعات فراوان  –)غذا در دفعات زیاد و مقدار کم خورده شود 

 وزش داده شود :در مورد راههای جلوگیری از زخم فشاری آم

  تعویض ملحفه و جلوگیری  –چک نقاط تحت فشار بسته به نوع وضعیت  –ساعت  2تغییر وضعیت هر  -) داشتن یک پوزیشن راحت و مناسب

 استفاده از لوسیون مرطوب کننده برای پوست بیمار ( –از چین و چروک خوردن ملحفه زیر بیمار 

  بهداشتی گفته شود :نحوه ی حمام کردن و استفاده از سرویس 

  کنید( )از توالت فرنگی استفاده کنید و حتما توالت جایی برای گرفتن دست ها داشته باشد. در حمام حتما از یک نرده بعنوان تکیه گاه استفاده 

 

 در مورد راههای جلوگیری از عفونت ادراری آموزش داده شود :

  بعلت وضعیت خوابیده به پشت احتمال تخلیه ناقص مثانه وجود دارد و بعلت ناراحتی از گرفتن لگن از خوردن مایعات خودداری میکنند (

ر د –در صورت دفع ادرار با درد یا بدبو بودن ادرار یا کاهش مقدار ادرار اطالع دهد  –در مورد اهمیت خوردن مایعات و دفع ادرار به موقع گفته شود 

 .صورت داشتن کاتتر ادراری آموزش های الزم در مورد مراقبت از سوند ادراری داده شود (

 جهت جلوگیری از عفونت تنفسی آموزش داده شود:

  تغییر پوزیشن و دادن فیزیوتراپی  –سرفه های موثر و تنفس های عمیق را به بیمار آموزش دهید  –) مصرف مایعات ولرم فراوان

 .تنفسی(

 گیری از ضعیف شدن دیگر عضالت آموزش داده شود :برای جلو 
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

  از بیمار بخواهید پایش را مرتبا تکان دهد و حس و قابلیت حرکت را  –ثانیه منقبض کند و سپس رها کند  10تا  5) عضالت کل بدن را

 .در صورت گزگز و بی حسی و سردی یا رنگ پریدگی اندام سریع اطالع دهد( –به پرستار گزارش دهد 

 ینات ورزشی را طبق نظر پزشک یا فیزیوتراپ انجام دهید :تمر

  اگر برنامه تمرینات خود را بدرستی پیگیری نکنید ممکن است بافت های اطراف مفصل جدید خشک شده و حرکت شما را برای همیشه(

بایستید و روشهایی به شما یاد خواهد که در  در اغلب موارد ممکن است فیزیوتراپ به شما کمک کند که که بعد از عمل بنشینید و یا -محدود کند 

 بدست آوردن مجدد محدوده طبیعی حرکت و قدرت به شما کمک خواهد کرد، و پس از ترخیص نیز نیاز به چندین جلسه فیزیوتراپی خواهید داشت.(
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص در بیمار با تشخیص توتال هیپ((

 

 داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک مصرف شود . .1

 رژیم غذایی پر فیبر با مایعات فراوان و رژیم پر پروتئین استفاده گردد .  .2

 نحوه ی حمام کردن و استفاده از سرویس بهداشتی گفته شود . .3

 چه زمانی باید بانداژ و بخیه ها باز شوند. .4

 وترشح و گرمی در اطراف برش جراحی،تنگی نفس به پزشک اطالع دهد .خونریزی محل جراحی، جوش نخوردن محل جراحی ،قرمزی  .5

 به بیمار در مورد خودداری از بلند کردن اجسام سنگین، ایستادن و نشستن طوالنی مدت آموزش دهید . .6

 تمرینات ورزشی را طبق نظر پزشک یا فیزیوتراپ انجام دهید . .7

 محدودیت های حرکتی الزم به بیمار آموزش داده شود  .8

 .اهمیت پیگیری درمان و ویزیت بعدی گفته شود .9

  . در مورد رژیم غذایی آموزش داده شود 

استفاده از غذاهایی که نرم کننده مدفوع است  –مصرف غذاهای پر پروتئن و  پر فیبر و مایعات فراوان  –)غذا در دفعات زیاد و مقدار کم خورده شود 

) 

 ش داده شود .در مورد راههای جلوگیری از زخم فشاری آموز 

تعویض ملحفه و جلوگیری از  –چک نقاط تحت فشار بسته به نوع وضعیت  –ساعت  2تغییر وضعیت هر  -) داشتن یک پوزیشن راحت و مناسب  

 استفاده از لوسیون مرطوب کننده برای پوست بیمار ( –چین و چروک خوردن ملحفه زیر بیمار 

  بهداشتی گفته شود .نحوه ی حمام کردن و استفاده از سرویس 

نید. )از توالت فرنگی استفاده کنید و حتما توالت جایی برای گرفتن دستها داشته باشد. در حمام حتما از یک نرده بعنوان تکیه گاه استفاده ک

 زمان استحمام از پزشک پرسیده شود ( 

 

 . در مورد راههای جلوگیری از عفونت ادراری آموزش داده شود 

وابیده به پشت احتمال تخلیه ناقص مثانه وجود دارد و بعلت ناراحتی از گرفتن لگن از خوردن مایعات خودداری میکنند در مورد ) بعلت وضعیت خ 

در صورت  –در صورت دفع ادرار با درد یا بدبو بودن ادرار یا کاهش مقدار ادرار اطالع دهد  –اهمیت خوردن مایعات و دفع ادرار به موقع گفته شود 

 اتتر ادراری آموزش های الزم در مورد مراقبت از سوند ادراری داده شود (داشتن ک

 . برای جلوگیری از ضعیف شدن دیگر عضالت آموزش داده شود 
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

از بیمار بخواهید پایش را مرتبا تکان دهد و حس و قابلیت حرکت را به پرستار  –ثانیه منقبض کند و سپس رها کند  10تا  5) عضالت کل بدن را 

 در صورت گزگز و بی حسی و سردی یا رنگ پریدگی اندام سریع اطالع دهد( –دهد  گزارش

 : تمرینات ورزشی آموزش طبق نظر پزشک یا فیزیوتراپ انجام دهید 

)اگر برنامه تمرینات خود را بدرستی پیگیری نکنید ممکن است بافت های اطراف مفصل جدید خشک شده و حرکت شما را برای همیشه 

در اغلب موارد ممکن است فیزیوتراپ به شما کمک کند که که بعد از عمل بنشینید و یا بایستید و روشهایی به شما یاد خواهد  -محدود کند 

 که در بدست آوردن مجدد محدوده طبیعی حرکت و قدرت به شما کمک خواهد کرد(

 .جهت جلوگیری از عفونت تنفسی آموزش داده شود 

 تغییر پوزیشن و دادن فیزیوتراپی تنفسی ( –سرفه های موثر و تنفس های عمیق را به بیمار آموزش دهید  –) مصرف مایعات ولرم فراوان 

 : محدودیت های حرکتی الزم به بیمار آموزش داده شود 

درجه از روز  90ز پرهیز از خم نمودن مفصل ران بیشتر ا –درجه تا روز دهم بعد از عمل  60) پرهیز از خم نمودن مفصل ران به اندازه بیش از 

 2هنگام خوابیدن روی اندام عمل شده خوابیده نشود . پرهیز از نزدیک کردن اندام مبتال از خط وسط به داخل به مدت  –ماه  2دهم به مدت 

 درهنگام نشستن از صندلی سفت استفاده شود .( –ماه بعد از عمل 
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((سک زانونیدر بیمار با تشخیص پارگی م آموزش خود مراقبتی حین ترخیص )) 

 

 داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک مصرف شود. .1

 .رژیم غذایی پر فیبر با مایعات فراوان و رژیم پر پروتئین استفاده کنید.)در صورت داشتن بیماری زمینه ای رژیم خاص خود را رعایت کنید( .2

 نشسته روی صندلی انجام دهید.از توالت فرنگی استفاده کنید.استحمام را به صورت  .3

 .تورم و یا ترشح از موضع جراحی به پزشک مراجعه کنید، درد، در صورت بروز گرمی .4

 .بهتر است هنگام استراحت زیر پا با یک بالش حمایت شود .5

 از بلند کردن اجسام سنگین، ایستادن و نشستن طوالنی مدت خودداری کنید. .6

 زیوتراپ انجام دهید.تمرینات ورزشی را طبق نظر پزشک یا فی .7

 اهمیت پیگیری درمان و ویزیت بعدی را مد نظر داشته باشید. .8

پزشک و فیزیوتراپ از سر طبق دستور های ورزشی خود را پس از یک یا دو روز فعالیتهای روزانه و در عرض چند هفته فعالیت توانیدشما می. 9

 د.یبگیر
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص دیسک کمر ))

 

 داروهارا سر ساعت و طبق دستور پزشک مصرف کنید. .1

 رژیم غذایی پر فیبر با مایعات فراوان و رژیم پر پروتئین و پر ویتامین داشته باشید .  .2

 را کنترل کنید.( بعلت کاهش فعالیت مراقب افزایش وزن باشید.) زیر نظر متخصص تغذیه وزن خود .3

 ها خشک و تمیز نگه داشته شود و یک پانسمان خشک روی آن قرار دهید.های محل عمل مراقبت بعمل بیاورید  و محل بخیهاز بخیه .4

 از بلند کردن اجسام سنگین، ایستادن و نشستن طوالنی مدت اجتناب کنید. .5

 تمرینات ورزشی را طبق نظر پزشک یا فیزیوتراپ انجام دهید. .6

 از رانندگی کردن بدون اجازه پزشک اجتناب کنید.  .7

 برروی تشک سفت بخوابید. .8

 های کمری موقع راه رفتن استفاده کنید.در صورت تجویز پزشک، از بریس .9

 پیگیری درمان و ویزیت بعدی را جدی بگیرید. .10

وترشح و گرمی در اطراف برش جراحی و تب  در صورت ترشح مایع شفاف یا متمایل به زرد از محل جراحی یا سردرد های شدید و یا قرمزی .11

 فوراً به پزشک اطالع دهید.

 از توالت فرنگی استفاده کنید و حتما توالت جایی برای گرفتن دستها داشته باشد.  .12

صورت پس از حمام پانسمان برداشته شده محل زخم را خشک کردهو نیاز به پانسمان مجدد نیست. در  -زمان استحمام از پزشک پرسیده شود  .13

 لزوم پانسمان خشک )فقط گاز استریل خشک ( گذاشته شود.

ها را بتدریج و در حد تحمل افازایش فعالیت-ورزش و فیزیوتراپی بعد از عمل خیلی کمک کننده است. زمان هماهنگی آن با پزشک معالج است  .14

 .دهید

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص دیسک گردن))

 

 داروها سر ساعت و طیق دستور پزشک مصرف شود. .1

 رژیم غذایی پر فیبر با مایعات فراوان و رژیم پر پروتئین و پر ویتامین استفاده کنید.  .2

 بعلت کاهش فعالیت مراقب افزایش وزن باشید .) زیر نظر متخصص تغذیه وزن خود را کنترل کنید (. .3

 و گرمی در اطراف برش جراحی،تنگی نفس به پزشک اطالع دهید. در زمان اشکال در بلع و تغییر صدا،قرمزی وترشح .4

 از بلند کردن اجسام سنگین ، ایستادن و نشستن طوالنی مدت بپرهیزید. .5

 تمرینات ورزشی را طبق نظر پزشک یا فیزیوتراپ انجام دهید. .6

 از رانندگی کردن بدون اجازه پزشک اجتناب کنید. .7

 برروی تشک سفت بخوابید. .8

 و ویزیت بعدی را جدی بگیرید.پیگیری درمان  .9

 .از خوابیدن به صورت دمر و گذاشتن بالش زیر سر خودداری کنید -پوشیدن کفش های پاشنه بلند خودداری کنید از .10

برای چرخاندن گردن باید در امتداد تنه همزمان با کل بدن چرخیده  ، چرخاندن و کج کردن گردن خودداری کنید از خم کردن ، کشیدن ، .11

 .شود

 الت فرنگی استفاده کنید و حتما توالت جایی برای گرفتن دستها داشته باشد. تو .12

 زمان استحمام از پزشک پرسیده شود. .13
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

  

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در جراحی تومور مغزی((

 

 به بیمار آموزش دهید به اندازه کافی استراحت کند. .1

 ومایعات بیشتر مصرف کند.توصیه کنید برنامه غذایی مناسب داشته باشد  .2

 در مورد محدودیت هایی که در نتیجه تغییر عملکرد عصبی وحرکتی به بیمار تحمیل می شود توضیح دهید. .3

 بیمار را تشویق کنید تا جهت انجام فعالیت هایش در صورت نیاز کمک بگیرد. .4

 کردن،عملکرد حسی مثل سمعک وعینک کمک کنید.به بیمار برای دستیابی به وسایل مناسب برای مراقبت از خود،نوتوانی،حرکت  .5

 به بیمار و مراقب او در مورد اقدامات الزم حین تشنج آموزش دهید. .6

 در مورد اهمیت رژیم غذایی،پر فیبرونرم توضیح دهید. .7

 جهت پیشگیری از یبوست از ملین ها ونرم کننده های مدفوع طبق تجویز پزشک استفاده کند. .8

 نسمان روزانه را به بیمار و همراهان آموزش دهید.نحوه مراقبت از زخم و پا .9

 در صورتی که سرگیجه نداشته باشد راه برود ودرحد توان پیاده روی داشته باشد. .10

به بیمار آموزش دهید در صورت بروز عفونت زخم ،تب، ترشح چرکی،سردرد ،سرگیجه و تهوع واستفراغ وتشنج سریعاً به پزشک مراجعه  .11

 کند.

 وی بگوئید در صورت کاهش بینایی وکاهش سطح هوشیاری فوراً به پزشک مراجعه کند. به بیمار وهمراه .12

 حرکتی بیمار را به مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی ارجاع دهید.-در صورت اختالل در عملکرد حسی .13

 دهید. در مورد تومورهای بدخیم که نیاز به شیمی درمانی دارندبه بیمار وهمراه راجع به عوارض داروها آموزش .14

 روش های کاهش اضطراب وآرام سازی را به بیمار آموزش دهید. .15

 آموزش زمان ومکان مراجعه بعدی به بیمار/همراه داده شود. .16
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 با ترمبوز عمیق عروقی((در بیماران خود مراقبتی حین ترخیص  آموزش ))

 

 استفاده شود . ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط .1

 رعایت کند)متناسب با بیماری زمینه ای( مناسب رارژیم غذایی  .2

 کارت شناسایی مبنی بر استفاده از داروی ضد انعقاد را همراه داشته باشید . .3

 میزان فعالیت طبق دستور پزشک گفته شود .   .4

 وزن ایده آل را به دست بیاورد و حفظ کند. .5

 را گوشزد کنید .ترک استعمال دخانیات و نوشیدنی های  الکلی  .6

ار به انجام ورزشهای تنفسی عمیق ) باعث افزایش فشار منفی در قفسه سینه می شود و به تخلیه وریدهای بزرگ کمک تشویق بیم .7

 می کند . 

 از نشستن و ایستادن به مدت طوالنی خودداری کند .  .8

از نظر رنگ  از پوشیدن لباسهای تنگ و کش جوراب تنگ خودداری گردد) باعث کاهش جریان خون را می دهد(روزانه پاها را .9

 پریدگی و درد و تورم کنترل کنید 

 . نحوه ی صحیح مصرف داروهای ضد انعقاد و یا تزریق کلگزان آموزش داده شود .10

 زمان ومکان مراجعه بعدی به بیمار/همراه آموزش داده شود. .11
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص کاتاراکت))

 

 استفاده کنید. ق دستور پزشکبسر ساعت و ط را داروها .1

 ای را رعایت کنید.رژیم غذایی متناسب با بیماری زمینه .2

 های بعدی را فراموش نکنید.)به طور منظم نزد چشم پزشک بروید(پیگیری درمان و ویزیت .3

 زید و روی چشم عمل شده نخوابید.های سنگین بپرهیدر هفته اول پس از جراحی بهتر است بیشتر استراحت کنید و از انجام فعالیت .4

 از مایعات و رژیم پر فیبر جهت پیشگیری از یبوست بیشتر استفاده کنید )زور زدن ممنوعیت دارد( .5

 دقیقه مصرف کنید. 10-5های چشمی را سر ساعت و با فاصله قطره .6

 .ه و عطسهکردن و زور زدن خودداری کنیدآرام باشید و از سرف - های عادی زندگی بالمانع استتماشای تلوزیون و فعالیت،مطالعه .7

 از آب زدن به چشم جراحی شده تا سه روز پس از عمل خودداری کنید. .8

 از سجده کردن و خم کردن سر تا یکماه پس از عمل بپرهیزید. .9

 سعی کنید در معرض نور مستقیم خورشید نباشید و یا از عینک آفتابی استفاده کنید. .10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((با عمل رینوپالستی  در بیمارانخود مراقبتی حین ترخیص  آموزش ))

 

 استفاده شود . داروها سر ساعت و طیق دستور پزشک .1

 در مورد رژیم غذایی صحیح و عادات صحیح غذا خوردن آموزش دهید .  .2

 های بعدی)به طور منظم نزد چشم پزشک بروید(.اهمیت پیگیری درمان و ویزیت  . .3

 در مورد پوزیشن صحیح بیمار آموزش دهید  .4

 در مورد داشتن فعالیت و انجام کارهای روزمره آموزش دهید  .5

 استفاده از سیگار و مشروبات الکلی در هفته های اول پس از جراحی پرهیز گردد .6

 آموزش دهید . در مورد رژیم غذایی

ده شد ، رژیم مایعات ) آب ، چای و آب کمپوت ( بنوشید.در صورت تحمل غذا بخورید . از زمانی که به شما اجازه داساعت بعد از عمل  8  .1

 و صالحدید پزشک کم کم غذاهای نرم برای شما آغاز خواهد شد

برای شما هیچ محدودیت غذایی وجود ندارد. فقط از مصرف غذاهایی که احتیاج به جویدن طوالنی دارند )مانند ساندویچ و کباب برگ( و  .2

 دانید به آنها حساسیت دارید، خودداری کنید مواد خوراکی که می

 در مورد پوزیشن صحیح بیمار صحبت کنید : .3

بعد از عمل در وضعیت نیمه نشسته استراحت کنیدو حین خواب بالشهای بیشتری زیر سرتان بگذارید تا ورم کمتری در صورت تان ایجاد ) .4

 (شود

 مراقب باشید هیچ ضربه ای به بینی تان  وارد نشود. .5

 توانید کارهای روز مره مثل آشپزی  و خرید  را پس از خروج تامپون انجام دهیدمی  .6

 شستن صورت یا حمام کردن به شرطی که پانسمان روی بینی خیس نشود با آب ولرم بالمانع است .7

 در هفته های اول در معرض حرارت اجاق گاز و بخاری و نور شدید آفتاب نباشید .8

 ز بینی و یا بلع مکرر ) خونریزی ته حلق ( به پزشک خود اطالع دهیدپس از ترخیص در صورت خونریزی ا .9

 گاز جلوی بینی را می توانید در صورت لزوم تعویض نمائید. .10

 جهت تخفیف تورم و کبودی هنگام استراحت از یک بالش اضافه زیر سر استفاده نمائید. .11

صورت تمایل می توانید از غذاهای نرم که احتیاج به جویدن زیاد ساعت اول پس از عمل فقط از مایعات میل کنید.  پس از آن در  24در  .12

 نداشته باشد استفاده کنید.

 به آرامی مسواک بزنید. .13

 بینی خود را تازمانی که آتل روی بینی برداشته نشده است با گوش پاک کن و وسایل مشابه تمیز نکنید. .14

 نباید انجام شود.روز  10 – 14گریه و خنده زیاد یک هفته ، تماس تلفن طوالنی  .15
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 در صورت ایجاد عطسه سعی کنید از دهان باز عطسه کنید نه از راه بینی. .16

 عینک را می توان روی آتل بینی گذاشت. .17

هفته نباید عینک طبی یا آفتابی مستقیما روی بینی قرار بگیرد . لنز پس از روز سوم بنا به دستور پزشک قابال اساتفاده  6حداقل به مدت  .18

 است.

 فعالیت : 

 در مورد داشتن فعالیت و انجام کارهای روزمره آموزش دهید

آرام باشید و از سرفه کردن و عطسه کردن و زور زدن خودداری  - مطالعه ، تماشای تلوزیون و فعالیت های عادی زندگی بالمانع است) .1

 ( با دهان باز عطسه و سرفه کنید و از حرکات شدید صورت حین خنده و گریه اجتناب کنید .کنید

می توانید کارهای شخصی مثل آشپزی و خرید را در زمان برداشتن آتل انجام دهید. می توانید به تادریج باه ورزش هاایی کاه احتماال  .2

 هفته وجود داشته باشد.4 آسیب زدن را ندارند بپردازید.هیچ فعالیت شدیدی نباید حداقل تا

 از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید. .3
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 با عمل سپتوپالستی (( در بیمارانخود مراقبتی حین ترخیص  آموزش ))  

 

 استفاده شود . داروها سر ساعت و طیق دستور پزشک .1

 در مورد رژیم غذایی صحیح و عادات صحیح غذا خوردن آموزش دهید .  .2

 های بعدی)به طور منظم نزد چشم پزشک بروید(.اهمیت پیگیری درمان و ویزیت  . .3

 در مورد پوزیشن صحیح بیمار آموزش دهید  .4

 در مورد داشتن فعالیت و انجام کارهای روزمره آموزش دهید  .5

 .ی بیهوشی استدر ساعتهای ابتدایی بعد از به هوش آمدن ، شما ممکن است گلو درد داشته باشید که به خاطر اثر لوله 

 ممکن است درد در دندانهای باال احساس شود که این درد ظرف چند ساعت از بین می رود

 به مدت سه روز تامپون در بینی وجود دارد که تنفس به صورت دهانی است

 .می توانید با استفاده از مسواک نرم ، دندانهایتان را مسواک بزنید ، ولی لب باال را دستکاری نکنید

 .ضعیت نیمه نشسته استراحت کنیدو حین خواب بالشهای بیشتری زیر سرتان بگذارید تا ورم کمتری در صورت تان ایجاد شوددر و

 از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.

 .تا دو هفته بعد از عمل از تخلیه ترشحات  بینی با فشار خودداری کنید

 رد نشود.مراقب باشید هیچ ضربه ای به بینی تان  وا    

 آموزش دهید . در مورد رژیم غذایی

 رژیم مایعات ) آب ، چای و آب کمپوت ( بنوشید.در صورت تحمل و صالحدید پزشک کم کم غذاهای نرم برای شما آغاز خواهد شد

ساندویچ و کباب برگ( و مواد برای شما هیچ محدودیت غذایی وجود ندارد. فقط از مصرف غذاهایی که احتیاج به جویدن طوالنی دارند )مانند 

 .خوراکی که می دانید به آنها حساسیت دارید، خودداری کنید
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص توده پستان((

 

 استفاده شود. ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط .1

 نگهدارید.روزانه محل زخم را بررسی کنید و آنرا خشک وتمیز  .2

 ترشحات یا خونریزی افزایش یافته را اطالع دهید. –تب  –ترشح زرد و غلیظ از زخم  –قرمزی  -عالیمی مثل: تورم بازوها  .3

ها ، اگر غدد لنفاوی زیر بغل برداشته شود بازوی مبتال در آن سمت متورم بوده و توانایی کمتری برای مقابله با عفونت را دارد، از سوختگی .4

 ها یا ضربه به دست طرف درگیر اجتناب کنید. ها، خراشیدگیبریدگی

 های تنگ، جواهریا ساعت مچی تنگ اجتناب کنید.از پوشیدن لباس .5

 از حمل وسایل سنگین با دست طرف درگیر اجتناب کنید. .6

 از ریش تراش برقی جهت شیو ناحیه زیر بغل استفاده شود. .7

 ران ( ارجاع داده شود. های حمایت کننده ) انستیتو کانسر ایبه گروه .8

 تورم غدد لنفاوی در دست ( –عوارض عمل به بیمار گفته شود.) عفونت  .9

 .ویزیت بعدی به بیمارگفته شودو اهمیت معاینات دوره ای توسط خودفردیا ماموگرافی، پستان غیرمبتالآموزش داده شود .10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص هیسترکتومی((

 

 ق دستور پزشک استفاده شود .بداروها سر ساعت و ط .1

 مصرف غذاهای پر پروتئین وپر ویتامین ورژیم پر فیبر و مایعات فراوان را فراموش نکنید.  ید،ژیم غذایی مناسب را رعایت کنر .2

 جهت پبشگیری از یبوست از نرم کننده های مدفوع استفاده کنید. .3

 جنسی صحیح ازابتال به عفونت لگن پیشگیری کنید.با تغذیه مناسب ،ورزش کردن وارتباط  .4

 د.یاز استرس روحی اجتناب کن .5

 د.یحداقل سالی یکبار توسط متخصص زنان معاینه شو .6

از آن  مراقب زخم جراحی خود باشید با پانسمان ضد آب تا سه روز میتوانید استحمام کنید.                                                پس .7

 ه پانسمان نیست.نیاز ب

 در صورت داشتن تب ،ترشح چرکی،گرمی وقرمزی محل عمل وخونریزی غیر طبیعی سریعاًبه پزشک مراجعه کنید. .8

 تا شش ماه از رانندگی کردن بپرهیزید. .9

 هفته از داشتن فعالیت جنسی خودداری کنید. 6-4به مدت  .10

 پزشک را جدی بگیرید. ویزیت بعدی  .11
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 حین ترخیص  در بیمار با تشخیص کلپورافی(()) آموزش خود مراقبتی  

 

 مصرف داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک .1

 رژیم پر فیبر ومایعات بیشترمصرف  کنید. .2

 از بلند کردن اجسام سنگین اجتناب کنید. .3

 ها جهت پیشگیری از یبوست استفاده کنید.های مدفوع وملیناز نرم کننده .4

 .تقویت عضالت کف لگن تشویق کنیدهای کگل جهت بیمار را به انجام ورزش .5

 د.یدر صورت مشاهده خونریزی،درد زیر شکم،مشکالت ادراری،تب وعالئم عفونت به پزشک مراجعه کن .6

 شود.بیشتر استفاده غذاهای پرپروتئین ومیوه وسبزیجات جهت پیشگیری از یبوست  .7

 استفاده شود.بار در روز)جهت شستشوی پرینه( 3 ناز لگن بتادی .8

 فعالیت جنسی یکماه پس از عمل وبا نظر پزشک می باشد.شروع  .9

 بر لزوم رعایت بهداشت فردی جهت پیشگیری از غفونت تاٌکیدشود. .10

 .دیتا دو ماه پس از عمل از ایستادن به مدت طوالنی خودداری کن .11

 داده شود( درمان و ویزیت بعدی را پیگیری کنید.)آموزش زمان ومکان مراجعه بعدی .12
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص کورتاژ تشخیصی(( ))آموزش خود 

 

 باشد. مصرف داروها سر ساعت و طبق دستور پزشک .1

 سبزیجات تازه( استفاده کنید. کشمش، غالت، مرغ، تخم جگر، سرشار از آهن )گوشت قرمز، و رژیم غذایی پر پروتئین پر فیبر از .2

 .پیگیری شود درمان و ویزیت بعدی با جواب پاتولوژی .3

 د.یتا یک هفته از بلند کردن اجسام سنگین اجتناب کن .4

 .شود ها جهت پیشگیری از یبوست استفادههای مدفوع وملیناز نرم کننده .5

 خونریزی ازواژن به مقدار کم وبه مدت یک هفته طبیعی است. .6

 را به صورت روزانه انجام دهید. استحمام ونشستن در لگن بتادین .7

 بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.تا یک هفته از  .8

 به مدت دو هفته از فعالیت جنسی اجتناب کنید. .9

 در صورت خونریزی زیاد، درد زیر شکم، تب، ترشحات بدبوو ضعف و بیحالی به پزشک مراجعه کنید. .10
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ))آموزش خود مراقبتی حین ترخیص  در بیمار با تشخیص التهاب لگن(( 

 

 

 .کنید دستور پزشک استفاده قبسر ساعت و طرا داروها  .1

 د.ید و به مقدار کافی مایعات بخوریداشته باش،پر فیبررژیم غذایی پر پروتئین  .2

 با تغذیه مناسب،ورزش کردن وارتباط جنسی صحیح ازابتال به عفونت لگن پیشگیری کنید. .3

 در صورت عفونت زیاد و با توجه به نظر پزشک شریک جنسی هم درمان شود. .4

 د.یب،ترشحات بدبوی واژن و دردزیرشکم حتماً به پزشک مراجعه کندر صورت بروز ت .5

 د.یروز مصرف کن 14-10به مدت  بیوتیکهای تجویزشده را سر ساعت وداروها وآنتی .6

 را جدی بگیرید.لزوم مراجعه بعدی و معاینه توسط پزشک زنان  .7

 د.یاز لباس زیر نخی به جای نایلونی استفاده کن .8

 د.یاز استرس روحی اجتناب کن .9
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 ((جراحی کیست تخمدان درخود مراقبتی حین ترخیص  آموزش )) 

 

 هفته تا زمانی که پزشک اجازه نداده فعالیت جنسی نداشته باشد. 6تا  4به بیمار توضیح دهید که بمدت  .1

 اهمیت ورزش کردن و فعالیت در حد تحمل رابه بیمار توصیه کنید. .2

 هفته از فعالیتهای دارای تکان زیاد و رانندگی کردن و بلند کردن اجسام سنگین اجتناب کند.. 6تا  4برای به بیمار توضیح دهید که  .3

 از نشستن طوالنی و خوابیدن زیاد اجتناب کند زیرا موجب رکود خون و ترومبو آمبولی میشود. .4

 استحمام روزانه و مراقبت از زخم را به بیمار آموزش دهید. .5

 و صابون را آموزش دهید.شستشوی پرینه با آب  .6

 در مورد مصرف داروها در زمان مشخص و ویزیت بعدی با جواب پاتولوژی آموزش داده شود. .7

 به بیمار اطمینان دهید خونریزی از واژن)مهبل( به مقدار کم و به مدت یک هفته طبیعی میباشد. .8

 هر چه سریعتر از تخت پایین بیاید و راه برود. به بیمار آموزش دهید .9

 فاده از داروهای مسکن و شل کننده عضالت راجهت کنترل درد بیمار گوشزد کنید.است .10

 مصرف غذاهای پر پروتئین و پر فیبر و مایعات فراوان را به بیمار آموزش دهید. .11

 بیمار را به سرفه موثر و تنفس عمیق  تشویق کنید. .12

 در مورد راههای جلوگیری از عفونت ادراری آموزش داده شود. .13

 توضیح دهید در صورت وجود خون و کدورت در ادرار  فورا به پزشک اطالع دهد.به بیمار  .14

 اهمیت ورزش کردن و داشتن برنامه ورزشی منظم) زیر نظر پزشک( گفته شود . .15

 هرگونه تب، قرمزی ناحیه جراحی، ترشحات چرکی و گرمی و حساسیت شکم  را سریعا اطالع دهد . .16

 ه ای را به بیمار توضیح دهید.اهمیت پیگیری درمان و ویزیت های دور .17

 کشد. هفته طول می 4تا  2به بیمار توضیح دهید که بهبودی کامل    .18

 زمان و مکان مراجعه بعدی به پزشک آموزش داده شود. .19
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

 

 ((  ((خودمراقبتی حین ترخیص دربیمار با تشخیص ماستکتومیآموزش 

 استفاده شود . ق دستور پزشکبداروها سر ساعت و ط .1

 روزانه زخم و خشک و تمیز نگه داشتن محل زخم را آموزش دهید .بررسی  .2

 ترشحات یا خونریزی افزایش یافته را اطالع دهند . –تب  –ترشح زرد و غلیظ از زخم  –قرمزی  -عالیمی مثل : تورم بازوها  .3

ای مقابله با عفونت را دارد ،از سوختگی ها ، اگر غدد لنفاوی زیر بغل برداشته شود بازوی مبتال در آن سمت متورم بوده و توانایی کمتری بر .4

 بریدگی ها ، خراشیدگی ها یا ضربه به دست طرف درگیر اجتناب کنید . 

 از پوشیدن لباسهای تنگ ، جواهریا ساعت مچی تنگ اجتناب کنند . .5

 از حمل وسایل سنگین با دست طرف درگیر اجتناب کنند . .6

 از آفتاب سوختگی خودداری کنند . .7

 اش برقی جهت شیو ناحیه زیر بغل استفاده شود .از ریش تر .8

 ازتماس با پاک کننده ها و دیگر مواد شیمیایی قوی اجتناب شود . .9

 به گروههای حمایت کننده ) انستیتو کانسر ایران ( ارجاع داده شود .  .10

 تورم غدد لنفاوی در دست ( –عوارض عمل به بیمار گفته شود .) عفونت  .11

 شود .  مبتال تاکید ماموگرافی،پستان غیر ته شود و اهمیت معاینات دوره ای توسط خود فرد یاویزیت بعدی به بیمار گف  .12

 فعالیت :

 ی کامل حرکتی توضیح داده شود .های بعد از ماستکتومی برای بازگشت دامنهدرمورد ضرورت ادامه ورزش .13

 شانه زدن مو( و انجام فعالیتهای روزمره زندگی در حد تحمل تشویق کنید .  های مراقبت از خود )غذا خوردن،بیمار را به از سرگیری فعالیت .14

 ات ورزشی به بیمار یاد داده شود)طبق دستورپزشک(تمرین .15
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و                         دانشگاه علوم پزشكی 

 خدمات بهداشتی درمانی ايران

 
 بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

 بهبود كیفیتواحد 

   آموزش حین ترخیص )خودمراقبتی ( 

 

 PH-QI-03/70                :  كد 

 08         :              ويرايش 

 2/1393تاريخ تدوين :           

  2/1401تاريخ بازنگري:         

 12/1402تاريخ بازنگري بعدي :

خودمراقبتی حین ترخیص دربیمار با تشخیص کرونا ((   آموزش  )) 

پرهیز از مصرف غذاهای سنگین مثل ماکارونی ، سوسیس و غذاهای گروه غذایی و  5رعایت تنوع و تعادل در برنامه غذایی و استفاده از همه  -1

 و غذاهای کنسروی ممنوعیت دارد . پرچرب یا سرخ کرده و انواع فست فود

ق در زمان قرنطینه توجهات الزم مدنظر باشد و مکان قرنطینگی خانگی باید اتاقی مجزا ودارای سیستم تهویه مناسب باشد ، تا مرتب هوای اتا  -2

 د . با باز کردن درب و پنجره ها میتوان تهویه را برقرار کرد. عوض شو

 سرویس بهداشتی باید پس از هر بار استفاده با محلول وایتکس که رقیق شده ضدعفونی گردد.  -3

واب باید مجزا باشد کلیه سطوح و وسایل پیرامون بیمار )تخت ، میز ، تبلت و..( روزانه باید ضدعفونی شود. ظروف غذا ، لیوان ، حوله و وسایل خ -4

 و بالفاصله پس از استفاده با مواد شوینده شستشو شود.

 .مراقبین بیمار باید قبل و بعد از تماس با بیمار و وسایل پیرامون وی دستها را با آب و صابون بشویند و از ماسک و دستکش استفاده کنند -5

 تعداد مراقبین بیمار محدود شود و با کسی مالقات نداشته باشد. -6

شستشوی دست قبل از استفاده از ماسک و بعد از در آوردن آن الزامی است.قسمت بیرونی ماسک آلوده است .به هیچ عنوان دست به ماسک  -7
  نزنید و ماسک را در قسمت چانه خود نگه ندارید. اگر ماسک مرطوب یا آلوده باشد سریعا تعویض شود.

 دستگاه عملکرد افزایش و هوایی هایراه سازی پاک به کمک جهت که هاییروش وعه)مجم تنفسی فیزیوتراپی یا سینه قفسه فیزیوتراپی -8
 دهد. و می تواند جان بیماران را نجات کاربرد داردبسیار  19در بیماری کووید گیر(. می انجام تنفسی بیماری چند یا یک با ارتباط در تنفسی

 یاد آور پس از شش ماه توصیه می گردد.تزریق واکسن کرونا درسه دوز منقسم وچهارمین دوز برای -9
پس از ترخیص در صورت داشتن هرگونه عالئم روانشناختی مانند تحریک پذیری ، فراموشی ، افسردگی و پرخاشگری به روانپزشک مراجعه -10

 تماس بگیرید . 38244530-38244157کنید یا با شماره تلفن 

 استفاده شوند.داروها طبق دستور پزشک معالج و سر وقت  -12

روز از شروع بیماری، ناتوانی در بیدار شدن یا احساس  5به محض مشاهده عالئم  تنگی نفس،تشدید سرفه)خلط دار(، عدم قطع تب پس از  -13
 گیجی، سیانوز شدن )کبودی( لب ها و صورت هر چه سریعتر به پزشک یا اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.


