
آموزش به بیمار وخانواده-2شماره فرم 
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 

وعده غذاي کم حجم داده شود.6بهتر است به کودك روزانه -
و در بهبود عملکرد مثانه و روده ها موثر است.می کند سبزیجات از یبوست جلوگیري جات وشامل میوهفیبرو رژیم هاي پریمصرف مایعات کاف-
و در هنگام تغییر وضعیت دادن، اتصال ران ها نباید براي یداز این پهلو به آن پهلو شود و جهت حمایت از بالش استفاده کنیباید به آرامکودك-

.شوددر گچ یمیله بشکند و سبب گسیختگکمک به حرکت مورد استفاده قرار گیرد زیرا ممکن است
نگیدنل. یدداشته باشد. نباید از این موضوع نگران شوحالت لنگیدنیتا چند ماه ممکن است موقع راه رفتن کمیتا چند هفته و یا حتکودك-

بیمار بتدریج خوب می شود.
براي راه رفتن از دو عصاي زیر بغل استفاده یتا مدتکودكکند. تا زانوهاي خود را خم و راست یدکنیقکودك را تشو،از خارج کردن گچبعد-

تواند بدون عصا راه برود.معموالً میکودكو سن یهفته برحسب شدت شکستگ1-3پس از گذشتیکند ول
.یدبراي ترمیم آن به پزشک مراجعه کناي ترك برداشت بایدصورتیکه گچ از ناحیهدر-
درحالت درازکش به پشت است باید کودكینکند بدین منظور وقتی، پوست وي را زخمكکودتا لبه هاي گچ در پشت کمر یدمراقب باشباید-

گچ از پشت تنه کم شود. یباالترآمده و بدین ترتیب فاصله لبه پشتییک پتوي چند ال شده زیر ساق هاي بیمار گذاشته شود تا کم
.اذیت نشودکودكنرم گذاشت تا پوست یپارچه نخپنبه یاکودكبین لبه گچ و پوست باید-
قرار دهید و لبه هاي یگچ با ادرار و مدفوع قبل از هر بار دفع، پالستیک خشک و تمیز زیر محل مخصوص قالب گچیجلوگیري از آلودگجهت-

آن را به طرف بیرون برگردانید.
.یدبه او آرامش دهیدتوانیکه با حمایت مشود یحبس شدن در فضاي تنگ و بسته باعث اضطراب کودك ماحساس-
یمتوجه شوند که استخوان ها درست جا نیفتاده و در کنار هم قرار نگرفته اند . این مسئله طبیعکودكاست والدین کودك در عکس ران ممکن-

.یدبوده و نباید نگران شو
کج جوش خورن ران بتدریج و با گذشت چند ماه تا چند سال خود بخود برطرف و بوسیله بدن تصحیح می شود.کمی-
. از قطع دارو شودمعین مصرف یباید در فاصله زمان) ...بیوتیک ها ضد دردها، ضد التهاب ویآنت(تجویز شده از طرف پزشک معالجداروهاي-

.یدکنيبدون اجازه پزشک خوددار
.تجویز شده استفاده کنیدیاز ضد دردهاي خوراکیسکین درد در چند روز اول بعد از عمل جراحتجهت-

یدمراجعه کنیمارستانبه بیرصورت مشاهده عالئم زدر
يقراریگچ و بیو شکستگیداز محل زخم و یا بروز تب، درد شدیگونه قرمزي، تورم، حساسیت و یا ترشح چرکهر-

یکابا گچ اسپایدرمان شکستگ


