
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

مقعد در نوزاد  یوب ع  

 

 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   

 . یدده یرمرتب نوزاد خود را ش یبوستاز  یریجهت جلوگ  ❖

بهبود  بعد ❖ حصول  تا  عمل  گ   یرز  یدبا  بیمار  کامل،   یاز  قرار  اطفال  جراح  تازه  یردنظر  مقعد  چون   .

 3به گشاد کردن خواهد داشت. دو بار در روز    یازخاص ن  یماه بر اساس برنامه ا  6شده حدود    یلتشک

 شود. یبا نظر پزشک در مقعد گذاشته م  یهثان 30مدت  یمتر از ژل گشاد کننده برا  یسانت 4تا 

 . کنیدآن را پانسمان  یلو به صورت استر یدعمل باش یهمراقب زخم ناح ❖

 شود. یمصرف م ، برش محل عمل یور بر یهفته بعد از جراح 2تا  یوتیکب یآنت پماد ❖

 . کنید یبه استوما خوددار یموارد آوردن ضربه مستق از ❖

از    ازو پوست اطراف آن فقط    یکلستوم  یشستشوبرای   ❖ تا گرم و بر اساس دستور پزشک  آب ولرم 

   کنید.پماد الزم جهت پوست اطراف استوما استفاده 

 .  کنیداستفاده  یزاز پارچه نرم و تم یکلستوم  یهکردن ناح یزتم برای ❖

نازک و    یهابسته شود. از لباس  یهناح  یراستوما، پوشک نوزاد ز  یهناح  یاز فشار رو  یریجلوگ   جهت ❖

 تحت فشار نباشد. یکلستوم  یسهآزاد استفاده گردد تا ک 

  یدتوجه داشته باش  یحمام کرده ول  یراحته  ب  یبدون کلستوم  یا  یسه نوزاد خود را با ک   یدتوان  یم  شما ❖

کلستوم  یایبقا محل  داخل  به  صابون  یصابون  از  است  بهتر  نشود  چرب  یهاداخل  استفاده    یبدون 

 گردد. 

 .کنید  یسهک  یضتعو یاو  یهپرشد اقدام به تخل یسهک که نصف حجم  هنگامی ❖

 . کنیدشده به پزشک مراجعه  یینمنظم و در فواصل تع به طور ❖

قرمز  هر ❖ تورم،  و    ی، گونه  بررس  یتحساس  یا التهاب  دقت  به  استوما  پزشک خود  شود    یاطراف  با  و 

 . یدمشورت کن

 کنیدمراجعه  و یا پزشک   یمارستانبه ب  یرز  مواردصورت مشاهده    در
 شده  یجراح  یهادر اندام  یددرد شد ❖

 در محل زخم  یو قرمز درد ❖

 از زخم  یچرک  ترشح ❖

 تب و لرز  ❖

 ییاشتها بی ❖

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


