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مراقبت هاي پس از ترخیص

:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق

:تخت

:نام نام خانوادگی:                

تاریخ پذیرش: تشخیص (علت بستري): تاریخ تولد:
زن  جنس :  مرد  

پدر:نام 

:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

کنید.مایعات استفاده ويو سبزیوهمانند مپر فیبر با یاز رژیم غذاییبوستاز یريجهت جلوگ-
زخم کمک کند.سریعتربهبودبهتواندیم،یهاي تازه حاوي ویتامین سوآبمیوهمرکبات سبزیجات ومصرف-
... استفاده کنید.وواکر، ویلچرعصا،نظیریکمک حرکتوسایلازتوانیدیانتقال منقل ووضعیت وتغییرحرکت،شروعدر-
.یدکنيخوددارینسنگيهاانجام ورزشاز-
.شودیشده میضتعويبه زانویبافتادن موجب آسهر بار ،یدنخورینزمیدباشمواظب-
.یدانجام دهیستتراپیزیوپزشک و فيهایهخود را بعد از مشورت با پزشک و طبق توصهايیتفعالکلیه-
شدن ندارد.یدهبه کشیازيو نیابدیبهبود میچند هفته بعد از جراحیدر طیمحل عمل جراحيها بخیه-
منزل حتما نرده داشته باشند.يهانداشته باشد و پلهپلهشما بهتر است یزندگمحل-
.یدقرار گرفتن دستها داشته باشد که با فشار دادن دستها بلند شويبراییکه جایدبلند استفاده کنیتوالت فرنگاز-
.یدبلند در حمام قرار دهیصندلیک-
.یدخوردن شوند را جابجا کنیزکه سبب لیقلیصيهانرم و کف پوشفرش-
ها فتن دستقرار گريبرایمحلیزنیدر کنار صندلو پشت آن محکم است آن بالشتک قرار گرفته ويکوتاه که رویصندلیابلند راحت یصندلاز-

.یداستفاده کن،وجود دارد
. یدها قرار دهباال نگه داشتن پايپاها برایرکوچک در هنگام نشستن زیهچهار پایایزمیک-
یو پاها قدرت کافینیدو بنشیدشوماشینداخلیدتوانستیو به راحتشدشما خوب خم يزانوهاکهیزمان،یبعد از جراحهفته6تا 4حدود-

.یدحرکت کنیدتوانیبعد از مشورت با پزشک مندکردیداترمز پيبرا
از  ذالشود میزخم فشاري پوست ویشکنندگسبب ایجادیدیابتمسن وافرادجلدي بخصوص درهاي زیرکاهش بافتوتعریقی،تحرککم-

.یدو تورم کنترل کنیدگیسائي،و روزانه پوست را از نظر قرمزیدکنيساعت خوددار2از یشبیتوضعیکماندن در یباق
الکل بایدقطع گردد.مصرف دخانیات و-
رعایت کنید.راطرف پزشک معالج خودتحمل وزن توصیه شده ازمحدودیت فعالیت و-
.دشوندوره کامل مصرف یکمعین و یفاصله زماندرباید..) .ضدالتهاب وضددردها،ها،بیوتیکیآنت(تجویزشده ازطرف پزشک معالجداروهاي-
.کنیددرد طبق دستور پزشک از مسکن استفاده ینتسکجهت-

کنیدمراجعه یمارستانبه بیرصورت مشاهده عالئم زدر
ر در زمان استراحت و دیو حتیتدرد زانو با فعالیشافزا،تورم و درد در ساق پاهایشافزا،لرز،تب،ینهنفس، درد قفسه سیتنگیناگهانایجاد-

که با يو دردیدهدیبعضو آسيو سوزن سوزن شدن انتهایحسیترشح و التهاب پوست اطراف پانسمان و احساس بي،صورت هر گونه قرمز
از محل عمل  ینا مطبوع و ترشح چرکيو بویابدیلحظه به لحظه شدت میاو شودیمسکن برطرف نم

مفصل زانویضتعو


