
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

 کورتاژ 

 

 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   

 .یدنکن یکیهفته پس از کورتاژ نزد 2-3تا  ❖

 .یریددوش بگ ییبطور سرپا توانیدیم یصاز ترخ پس ❖

 . یزیدسه هفته پس از عمل کورتاژ از شنا کردن بپره تا ❖

 .یدکم تا متوسط داشته باش خونریزی ، هفته پس از عمل کورتاژ 2-3ممکن است  ❖

از    بعد  .مرکز ارسال شده است  یشگاهبه آزما   یکپاتولوژ  یخارج شده توسط کورتاژ جهت بررس  نمونه ❖

ترخ هنگام  به  که  پرونده  خالصه  برگ  داشتن  دردست  با  هفته  م  یصدو  داده  شما  به   یشودبه   ،

پاتولوژ  یشگاهآزما از اخذ جواب  و پس  نموده  مراجعه  معالج    یمرکز  مراجع  یابه پزشک   ،   ه درمانگاه 

 .یدنمائ

 خواهد شد. ( توسط پزشک معالج درخواست ی)حاملگ BHCG یشهفته پس از کورتاژ آزما3-2 ❖

 .یدکن یهفته بعدازعمل خوددار  6تامدت  یطوالن یستادنا و یناجسام سنگ  از بلندکردن ❖

مصرف   یعاتو ما یبرپرف ییغذا یمرژ یبوستاز   یریو جهت جلوگ   یدنفاخ اجتناب کن یغذاها ازمصرف ❖

 . یدکن

 یزی خونر لرز،  مانند تب،  یو در صورت بروز عوارض احتمال یدتحت نظر باش یددوهفته بعد از عمل با تا ❖

 .یدمراجعه کن یمارستانب یاو درد به پزشک  یدشد

 . یداستفاده کن یاز باردار یشگیریپ یهااز سقط از روش پس ❖

سد کننده مانند   یهااز روش  STDمثل    یمقاربت  هاییماریاز انتشار ب  یریاز سقط به منظور جلوگ   پس ❖

 . ییدنما کاندوم استفاده

 . یددرمان تماس حاصل نما یستمبا س یشد که چگونه در موارد اضطرار خواهد اموزش داده  یمارب به ❖

داروها    یو عوارض احتمال  یحو نحوه صح   یزان، زمانشد که در ارتباط با مخواهد  آموزش داده    یمارب  به ❖

 ید عمل نما چگونه

 مراجعه کنیددرصورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک  

 خونریزی و تب و لرز  ❖

 درد شدید شکمی  ❖

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


