
  اطالعات عمومي

 و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيـد و بـراي آنهـا نـام و      آموزش هاي كتبي

شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تمـاس  

  .بگيرند

  هر گونه توضيحي  در مورد پروسيجر و مراقبت هاي پيگيري ويژه را مرور كنيد . 

   پيدايش فتق ها ، علل و عوامل موثر، مراقبت و درمان و جلوگيري از آن را توضـيح

 . و شرح دهيد

  مراقبت از زخم و برش جراحي 

    كنترل صحيح زخم و تعويض پانسمان ، پروسيجر آن ، دفعات آن و عالئمـي كـه

  .بايد گزارش شود را براي بيمار شرح داده و روش آن را نمايش دهيد

  عالئم هشدار دهنده 

   .مرور كنيد ، شودبايد به پزشك و پرستار گزارش كه  را   شكاياتيعالئم و 

  تب ، درد ، ادم ، اريتم ، گرمي ، ترشح چركي  و بوي تعفن از برش جراحي: عفونت 

 نفخ شكمي ، تهوع و استفراغ 

  شدن لبه زخم از يكديگرجدا 

  تورم سفت ، دردناك ، كروي و برگشت ناپذير در ناحيه كشاله ران : عود فتق 

  آموزش هاي ويژه 

  راههاي جلوگيري از پخش شدن هپاتيتA  وE  به خانواده و دوستان را مرور كنيد: 

  و  به بيمار و اعضاي خانواده او بگوييد كه پس از تماس باخون ، مدفوع،ادرار وبـزاق

  .قبل از غذا خوردن  دست هاي خود را بطور كامل بشويند

  مراقبت دهنده بيمار آموزش دهيد تا در صورتي كه احتمال تماس بـا  . به خانواده ها

لباس هاي زيـر  ( مدفوع بيمار وجود دارد ف دستكش بپوشند و اشياء آلوده و مدفوع را 

  .بجوشاند) و پوشاك بيمار

  اختياري مدفوع دارد ، در يك مكان خصوصي و تنها بخوابددر صورتي كه بيماربي. 

       اعضاي خانواده و شريك جنسي بيمار را كه در معـرض خطـر ابـتال بـه هپاتيـتB 

 .هستند را جهت ايمن سازي به صورت پروفيالكسي  ارجاع دهيد 

 تهيه نكند به بيمار آموزش دهيد تا در طول  فاز عالمت دار بيماري براي ديگر غذا. 

 بيمار آموزش دهيد تا در مورد ظروف غذاخوري ، مسـواك واشـياء  شخصـي بـا      به

 .ديگران  شريك نباشد

  افراد نزديك خانواده و دوستان بيمار را براي تزريق گاماگلوبولين ارجاع دهيد. 

  بيمار را به منظور ايمن سازي باواكسن ويروسي هپاتيتA  ارجاع دهيد. 

  تيغ صورت تراشي ، مسواك و سرسـوزن هـايش بـا    به بيمار توصيه كنيد تادر مورد

 .ديگران شريك نشود

 به بيمار كمك كنيد تا وسايل مناسب از قبيل پانسمان استريل را تهيه كند . 

   به بيماران ديابتيك  توصيه كنيد كه كنترل مناسب قند ، روند ترميم زخم را بهبـود

 .مي بخشد

  داروها 

 از داروهاي تجويز شده و عوارض جـانبي   هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك

 . را كه بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح دهيد 

 ضد دردها -

 نرم كننده هاي مدفوع -

 ملين ها -



  رژيم غذايي 

  به منظور جلوگيري از بروز يبوست از برنامه غذايي پرفيبـر  به بيمار توصيه نماييد

 .را براي بيمار تهيه نماييداستفاده نمايد و ليستي از غذاهاي پرفيبر 

  ليتر  ۳تا  ۲در صورتي كه ممنوعيتي وجودندارد به بيمار توصيه كنيدروزانه بيش از

 .آب بنوشد

 در صورتي كه بيمار چاق است بر اهميت كاهش وزن تاكيد نماييد. 

  فعاليت 

 بيمار را تشويق كنيد با توجه به شغل ، تفريحات و فعاليت ها در مورد توانايي ها و 

  .محدوديت هايش صحبت كند

  هفته  از سرفه كردن ، زور زدن ، قد و كشـيدن  ۶به بيمار آموزش دهيد تا به مدت

، تمرينـات  ) كيلـوگرم  ۵(پونـد   ۱۰ت ، بلند كردن  اجسام سـنگين  تـر از   سيبو ،بدن

  .ورزشي و ورزش هاي خشن پرهيز كند

  عطسـه كـردن و   ثابت كردن محل جراحي را در حين سرفه كردن ، . روش حمايت

 .سكسكه توسط دست يابالش براي بيمار نشان دهيد

  هفته پس  ۶بر اهميت محدود كردن فعاليت ها و ثابت كردن ناحيه جراحي به مدت

 .از جراحي به بيمار تاكيد نماييد

 مكانيك صحيح بدن را براي حركت كردن و بلند كردن اجسام به بيمار نشان دهيد   

  كارهايي كه پشت ميز انجام ( براي بازگشتن به كارهاي دفتريبه بيمار توصيه كنيد

 .هفته بايد از جراحي بگذرد ۶هفته و كارهاي سخت  ۲ مي شود 

    به بيمار توصيه كنيد به منظور جلوگيري از كشيدگي ناحيه برش جراحـي و ايجـاد

چنـدين هفتـه از   ) در صورتي كه اسكروتوم ادم دارد(ناراحتي در ناحيه اسكروتوم 
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