
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

 حاملگی خارج از رحم

 

 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   

و غذاها  یعـاتما  یبوستاز    یریجلوگ  یبرا ❖ م  یجاتمانند سبز  یبرپرف  یفراوان  کن  را  ها  یوهو  راه    یداستفاده  و 

 . یدبرو

 .یداستفاده کن یشترب یرا در حجم کمتر و وعده ها غذا ❖

 ید کن ینفاخ مانند حبوبات خودار یی، قهوه و مواد غذایدار مانند چا ینمصرف الکل و مواد کافئ از ❖

 .یدکن یخوددار  ینبلند کردن و هل دادن اجسام سنگ ین،سنگ یهفته از انجام کارها2 تا ❖

 . یدداشته باش یدتوانیسبک را با نظر پزشک م یرو یادهدر حد پ هاییفعالیت ❖

 . یدساعت استحمام کن 48از  پس ❖

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

 .یدده

 .یستبه پانسمان مجدد ن یازیضمناً ن ید،نگه دار یزاز استحمام محل عمل را خشک و تم پس ❖

 . یدکن یفشار بر محل عمل خوددار ید،شد یسرفه ها از ❖

 :یدانجام ده ینصورت را به ا ینهپر یهناح  ورزش
و    یدمنقبض و به سمت داخل بکش ادرار و مقعد را یمجرا ین( عضالت بیدهخواب یستاده،)نشسته، ادر هر وضعیت  ❖

ا کن  ید،بمان  یهثان  30حالت  یندر  را شل  را    ینا  یدسپس خود  ده  بار  10-20ورزش  انجام  روز  برایددر    ینکه ا   ی. 

 باشد.  یبهبود تن و عملکرد مثانه م برایکار  ینا .یدهفته انجام ده 6-12را  ینتمر ینا ینیداثرات ورزش را بب

تعو  یرز  لباس ❖ روزانه  لباس  یدکن  یضرا  از  پوش  کنید  استفاده  ینخ  یرز  یهاو  از  ها  یدنو   یاف ال  یحاو  یلباس 

 . یدکن یخوددار یکیتنگ و پالست یو جوراب شلوارها یمصنوع

 .یدکن یضخشک باشد و در صورت مرطوب شدن آنها را تعو یدبا یشههم یرز لباس ❖

 .یدو مشاوره به پزشک مراجعه کن یبهتر است جهت بررس یدبه بارداری مجدد دار اگر تصمیم ❖

و پس   ید مراجعه کن  یشگاهدر زمان مشخص شده به آزما  یدبا در دست داشتن رس  یپاتولوژ  یجهنت  یافتدر  جهت ❖

 نشان دهید.آن را به پزشک معالج  یجه،نت یافتاز در

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

. از قطع دارو  یددوره کامل مصرف کن   یکو    ینطبق دستور پزشک در فواصل مع  یوتیک،ب  یآنت  یزصورت تجو  در ❖

 .کنید یبدون اجازه پزشک خوددار

 کنیدمراجعه   یمارستان و یا پزشکبه ب  یرصورت مشاهده موارد ز  در
  ینهدرد شانه و قفسه س ،یمهبل یزیخونر ید،شد یجهشکم و لگن، احساس سرگ یدصورت درد شد در ❖

 ( یتناسل یه)ناحینال تب و ترشح بد بو از واژ ی،از محل جراح ترشح ❖

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


