
 

بیمار و خانواده آموزش به   

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

رحم  یافتادگ  

 

 پزشک معالج: 
 

 پرستار: 

 

 تشخیص: 
 

: ترخیصتاریخ   
 

 نام و نام خانوادگی: 
 

 بیمار محترم ضمن آرزوی سالمتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید: 

: مراقبت در منزل   

مانند گوشت،  یس یتامینو و ینپروتئ یحاو ییغذا یم کرده و رژ یزنفاخ  مانند حبوبات پره ییاز مصرف مواد غذا ❖

 .کنیدمصرف  یرینش یموو ل یموترشپرتقال، ل

ز  یوه،م  یجات،از سبز  یبوستاز    یشگیریپ  جهت ❖ روغن  انج  یتون،ساالد،  آلو،  هلو،    یسخ  یربرگه  شده، کمپوت 

 .  یداستفاده کن ییغذا یدر وعده ها یرهزرد آلو، سوپ و غ ی،گالب

 .کنیدشروع  یدتوان یرا م یعاد یتهفته با نظر پزشک معالج فعال 4 یال 2از  پس ❖

اش  ینسنگ  یکارها  از ❖ کردن  بلند  طوالن  یستادنا  ین،سنگ  یاءمانند  مدت  تمر  یبه  ط  یورزش  یناتو   6  یخشن 

 .یدکن یهفته اول بعد از عمل خوددار

 یدصورت در منزل انجام ده  ین را به ا)میان دوراه(  ینهپر  یهناح  ورزش

و    یدادرار و مقعد را منقبض و به سمت داخل بکش یمجرا ین( عضالت بیدهخواب یستاده،)نشسته، ا یتدر هر وضع ❖

ا ایدسپس خود را شل کن  ید،بمان  یهثان  30حالت  یندر  را    ین.  انجام ده  10-20ورزش  در روز  برایدبار   ینکه ا  ی. 

 . یدهفته انجام ده 6-12را  ینتمر ینا ینیدا ببر  ورزشاثرات 

 .  یدحمام کن توانیدیم یمارستاناز ب یصاز ترخ پس ❖

 . کنیدخود حتماً با پزشک مشورت  یجنس یها یتو شروع فعال یاز باردار یشگیریمورد روش پ در ❖

 ی مصنوع  یافال  یحاو  یهالباس  یدنو از پوش  کنیداستفاده    ینخ  یرز  یهاشود و از لباس  یضروزانه تعو   یرز  لباس ❖

 . کنید یخوددار یکیتنگ و پالست یجوراب شلوارها  و

 است.  یو در معرض آفتاب قرار دادن آنها ضرور یرروزانه لباس ز تعویض ❖

عفون  جهت ❖ بخ  یضد  در    یهمحل  تم  یکها،  ن  یزلگن  تا  ر  یمهمتوسط  ولرم  درب ظرف،    یمانهپ  3و    یختهآب  با 

 .  ینیددر لگن بنش یقهدق 15بار و هر بار  2-3 ی)با نظر پزشک( و روز یزیددر لگن بر ینبتاد

تم  محل ❖ برا  یزعمل  و  باشد  خشک  م  ی و  عمل  محل  نمودن  فاصله    توانیخشک  با  سشوار    یمتریسانت15از 

 استفاده نمود. 

نم  یصورت  در ❖ کن  یدتوان  ی که  ش  یدادرار  کردن  د  یرباز  و  شن  یدنآب  در   یعاتما   یدننوش  یاآب    یصدا  یدنو 

   .کند  یادرار کمک م یبرقرار

 . یدبه پزشک مراجعه کن یهروز بعد از عمل جهت کنترل محل بخ 7-10 معموالً ❖

   کنیدمراجعه  و یا پزشک   یمارستانبه ب  یرصورت مشاهده موارد ز  در
را مدنظر   جراحی  . )شوند  تحمل  غیرقابل  مئبهبود نیابند یا عال  ماه  3  ظرف  مئعال  یا ورزش  درمان  رغماگر علی ❖

  ( قرار دهید

  12از    یشترار بردرد، عدم اد  یشو افزا  یدر ادرار کردن، درد ناگهان  یا اشکال  ، ناراحتیمهبل  غیرطبیعی  خونریزی  ❖

 یپس از جراح یماریب ئمساعت، بهتر نشدن عال

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


