
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

یرحم یبستن لوله ها  

 

 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   

فراوان و   یعاتما   یبوستاز    یریجلوگ   یبرا  یمشود اما پس از شروع رژ  ینم  یهتوص  یخاص  ییغذا  یمرژ ❖

 . یدها استفاده کن یوهم  و یجاتمانند سبز یبرپرف یغذاها

و به مدت یک هفته نیز    یدازجراحی توصیه می شود که دو تا سه روز استراحت مطلق داشته باش  بعد ❖

 . یدهای سبک انجام دهفعالیت 

 . یدکن یخوددار ینبلند کردن و هل دادن اجسام سنگ ین، سنگ یکامل از انجام کارها یبهبود تا ❖

 . یدصورت روزانه استحمام کنه روز دوم بعد از عمل و بالفاصله بعد از برداشتن پانسمان  ب از ❖

 . یددار را باز و خشک نگه زخم ❖

نزد  یک  تا ❖ از  از    .یدکن  یخوددار  یکیهفته  پس  باش  یکاگر  داشته  درد  مشورت   دیهفته  پزشک  با 

 . یدکن

 .یدداشته باش یاز باردار یشگیریدر ماه اول پ ❖

 .یدشده طبق دستور پزشک استفاده کن یزمسکن تجو یدرد از دارو ینتسک جهت ❖

تجو  در ❖ پزشک    یوتیک، ب  یآنت  یزصورت  مع  یکطبق دستور  فواصل  در  را  آن  کامل  مصرف   یندوره 

 .  یدکن

 بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنیددر صورت مشاهده موارد زیر به  
 .یدمحل عمل به پزشک مراجعه کن ینهها و معا  یهبخ یدندر فاصله هفت روز بعد از عمل به منظور کش ❖

  ی، بستن لوله رحم   یپس از عمل جراح  یقاعدگ   یکلس  یندر اول  ید ( باید.یو.)آ  IUDصورت داشتن  در ❖

 .یدمراجعه کن  ید.یو.خارج کردن آ یبرا

تأخ  در ❖ پر  یرصورت  ب  یود، در  شد  ینال، واژ  یزیخونر  یا  ینیلکه  شدن    یددرد  حساس  تهوع،  شکم، 

 .یدشو  یبررس یخارج رحم یتا از نظر حاملگ یدها به پزشک مراجعه کنپستان

ا  در ❖ از    یجادصورت  باالتر  تا یک    38تب  از آن  و خون  و خروج چرك  تورم محل عمل  و  درجه، درد 

هفته و قرمزی محل عمل، از حال رفتن، گیجی شدید در چهار هفته اول به ویژه در هفته اول پس از 

 .یدعمل به پزشک معالج مراجعه کن

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


