
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

رحم یمتوده خوش خ  

 

 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   

 پرهیز کنید. از نشستن و خوابیدن طوالنی مدت  ❖

روز بعد از عمل و در صورتی که   7  -10ها با نظر پزشک در صورتی که برش شما عرضی باشد  جهت برداشت بخیه  ❖

 روز بعد از عمل، به پزشک معالج یا درمانگاه مراجعه کنید.  10-14محل برش طولی باشد 

 توانید رانندگی کنید. هفته پس از جراحی می 2از  ❖

 شوند )موز، شیر و حبوبات( پرهیز کنید. ه باعث یبوست میاز خوردن مواد غذاهایی ک ❖

جهت ترمیم سریع محل جراحی و پیشگیری از یبوست، از غذاهای پرپروتئین )گوشتی(، میوه جات و سبزیجات  ❖

 و روغن زیتون، استفاده کنید. 

 دد.در هنگام سرفه، با پشتی، محل جراحی را به داخل شکم فشار دهید تا مانع از ایجاد فتق گر ❖

 از نشستن به مدت طوالنی روی مبل یا صندلی و روی هم انداختن پاها خودداری کنید. ❖

  یعات ما  یبوست از    یریجلوگ  یبرا   یمشود مگر با نظر پزشک اما پس از شروع رژنمی  یهتوص  یخاص  ییغذا  یمرژ ❖

 . یدو راه برو  یداستفاده کن ها( یوهم و یجات)سبز یبرپرف  یغذاها فراوان و

 .یدکن یهفته پس از عمل خوددار 4-6 تا یکینزد  ینال وبا نظر پزشک از دوش واژماه بعد از عمل  3تا   ❖

ماه بعد از    3.) تا  یدکن  یکامل خوددار  یتا بهبود  ینهل دادن اجسام سنگ  بلند کردن و  ین،سنگ  یاز انجام کارها ❖

 عمل(

 . یریدسر بگ زمان ممکن از ینخود را پس از عمل، در زودتر یعاد یهاتیفعال ❖

 . یدروز استحمام کن3پس از  ❖

با آب و صابون شستشو   یهو فقط ناح  یدکن  ی عمل خوددار  یهناح  یبر رو  یفل  یدندر هنگام استحمام از کش ❖ را 

 .یدده

 .یستبه پانسمان مجدد ن یازین ید،نگه دار یزپس از استحمام محل عمل را خشک و تم ❖

و    یمصنوع  یافال  یحاو  یهالباس  یدناستفاده و از پوش  ینخ  یرز  یهاو از لباس  یدکن  یضرا روزانه تعو  یرلباس ز ❖

 . یدکن یخوددار یکیتنگ و پالست  یجوراب شلوارها

 .یدکن یزخشک باشد و از مرطوب شدن آن پره یدبا یشههم یرلباس ز ❖

 شده طبق دستور پزشک استفاده کنید. یزدرد از مسکن تجو ینجهت تسک ❖

آنت  یزتجو  یداروها ❖ )مانند  پزشک  توسط  مع  یوتیکب  یشده  ساعات  مصرف    یندر  دستور  ( طبق  کامل  دوره  و 

 کنید. 

 . یدمراجعه کن یمارستانب یاها به پزشک یهبخ یدنطبق دستور پزشک جهت کش ❖

 .یدبه پزشک مراجعه کن یوم مجدد م یلعدم تشک یمشخص شده توسط پزشک جهت بررس یهادر دوره ❖

 ید مراجعه کنو یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 یادو ترشحات ز یزیخونر  ،، تب و لرز، تهوع، استفراغ یدر صورت ترشح از محل عمل جراح ❖

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


