
  مراقبت در منزل
 عات عمومي الاط        

  و شـفاهي بـه بيمـار و مراقبـت      آموزش هاي كتبي

دهنده بدهيد و براي آنها نام و شماره تلفن پزشك و يـا  

پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال 

  .تماس بگيرند

  عالئم هشدار دهنده 
پرستار شكاياتي كه بايد بعد از عمل به پزشك و عالئم و 

  .گزارش شود را مرور كنيد

  ، محل برش جراحي از نظر قرمزي ، تورم ، تندرنس

گرمي پوسـت در لمـس و خـروج ترشـحات چركـي      

  . مشاهده شود

  

  :آموزش هاي ويژه 
       مرور هر گونه محدوديتي ، مثـل پرهيـز از انمـا تـا

زماني كه توسط پزشك دستور داده شود ف اجتنـاب از  

حمام كردن در وان ، ولي دوش گرفتن اجازه داده شـده  

 .است

  به بيمار در مورد چگونگي و محل تهيه كردن وسايل

جهت مراقبت از زخم محل جراحي توصيه هاي الزم را 

 .بنماييد

 آموزش دهيـد  يض پانسمان را به بيمـار چگونگي تعو

اگر آپانديس پاره شده ، شستشوبا محلول نميك استريل 

 .و پانسمان هاي استريل ممكن است نياز باشد

  اگربيمار همراه با درن از بيمارستان مرخص مي شود

، به بيمار و خانواده جهت مراقبت از درن ، آمـوزش  

  .هاي الزم را بدهيد



  داروها 
       هدف ، مقـدار ، زمـان وروش مصـرف هـر يـك از

داروهاي تجويز شده و عوارض جانبي را كـه بايـد بـه    

 . پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح دهيد 

  فعاليت 
 اي خودداري از بلنـد كـردن اشـياء    رآموزش بيمار ب

مدت زمان كمتـر بـراي روش   (هفته اول  ۶سنگين براي 

براي اسـتراحت    بيمارهمچنين آموزش ) . الپاراسكوپي

در هنگام خستگي و افزايش دادن فعاليت هـا اگـر مـي    

 .توانند تحمل كند

 ًهفته از سر  ۴ظرف مدت  فعاليت هاي طبيعي معموال

از بيمار بخواهيد كه با يـك پزشـك يـا    . گرفته مي شود

پرستار قبل از شروع مجدد كاركردن و شركت درورزش 

  .هاي رقابتي مشورت كند
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
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  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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