
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  )خوش خیم پروستات  بزرگی(  BPH فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
        BPH 

تاریخ وساعت 
  پذیرش

  تاریخ ترخیص  پزشک معا لج  

  Oسایر          Oکلیوی             Oسرطان             Oدیابت           Oبیماری قلبی عروقی           Oندارد   :       بیماری زمینھ ای 

  زمان ترخیص توسط  پزشک آموزش ھای

  مھر وامضاء پزشک  نحوه صحیح مصرف دارو  میزان و مدت زمان مصرف دارو  نام دارو  تاریخ و ساعت
          

        

  :رژیم غذایی 

  :مکان  و زمان مراجعھ بعدی

  :مراقبت ھای الزم و وضعیت حرکتی در منزل  

  
  آموزشھای زمان ترخیص توسط  پرستار

  

داروھای مصرفی 
  در منزل

  

  تاریخ و ساعت

  مھر وامضاء پرستار  نحوه صحیح مصرف دارو  زمان مصرف دارو   نام دارو
  
  

  
  

        

        

        

        

  منزل الزم درمراقبتھای پرستاری 

    
 .کنید  کاملدوره درمان را " داروھای تجویز شده توسط پزشک بخصوص آنتی بیوتیکھا را سر موقع استفاده کنید و حتما

 برطرفمدتی طول می کشد و بھ مرور ,  نباشیدطبیعی است نگران  باشید کھتا مدتی ممکن است بی اختیاری ادرار داشتھ 
  .خواھد شد 

  .تا ادرار رقیق شود  ) لیوان روزانھ ١٠ تا ٨( مایعات زیاد بنوشید 
  .و کنترل ادرار کمک می کند  ماھیچھ ھاکار بھ تقویت  این.کنید جریان ادرار را قطع و وصل  ,دفع ھنگام 

    .کنید باسن را تقویت  عضالت ناحیھ, ایستادن و نشستن  ,خود جمع کردن و شل کردن  مانندمرتب با ورزش ھای پرینھ 
  .نزنید چون زور زدن می تواند باعث خونریزی شود ھنگام دفع زور 

  .ھفتھ از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید  ۴-۶بھ مدت 
و با چسب ضد حساسیت بھ قسمت داخلی پا کیسھ ادرار پائین تر از سطح بدن باشد , در صورت داشتن سوند ادراری 

  .بھ محض اینکھ دو سوم کیسھ  پر شد تخلیھ گردد  "ضمنا. شود نشود و ھر روز جای چسب تعویض کشیده  فیکس شود تا
  .کنید پرینھ از لگن بتادین استفاده  درد ناحیھ و برای تسکین  بگیریدھر روز دوش  سعی کنید

  گزارش کنید  "را سریعاھر گونھ مشکالت ادراری 
  .بگیرید در صورت ناتوانی جنسی از مشاور کمک , جنسی می باشید  ھفتھ بعد از جراحی مجاز بھ فعالیت ٨
  

 
  مھر وامضاء پرستار

یدسریع بھ پزشک معالج یا مرکز درمانی مراجعھ نمای ئمعالدر صورت داشتن ھر یک از این :م ھشدار دھنده ئعال  

 
گرفتگی  یا اسپاسم ,وعدم توانایی در ادرار کردن ادراراحساس نیاز بھ دفع , پیدایش عالئم و نشانھ ھایی مثل احساس پری در مثانھ  درصورت  

گیجی , عالئم عفونت ادراری شامل تب و لرز  و یاساعت  ۴کاھش یا قطع ادرار در کیسھ ادرار بھ مدت , سوند ادراراطراف  نشت,   عضالت مثانھ
.پزشک معالج خود اطالع دھید  بھ "فورااری و بیقر  

 



 .دھید افزایش  تدریجبھ  و فعالیت ھای خودرا در حد تحمل انجام داده وباشید در منزل مرتب راه بروید و تحرک داشتھ   فعالیت
  .باشید دوره ھای مکرر استراحت داشتھ " ضمنا

  .خودداری کنید ) ساعت  ٢پیش از ( از نشستن بھ مدت طوالنی 
  .کنید ھفتھ از بلند کردن اجسام سنگین خودداری  ۶تا۴برای 

  کنیدمورد از سر گیری آن با پزشک صحبت  ھفتھ محدود می شود در ۶برای بیش از رانندگی بعد از عمل جراحی "معموال
   .ساعت باشد  ٢از رانندگی در جاده ھای پر دست انداز خودداری کنید و حد مجاز رانندگی نباید بیشتر از 

نظر دیگری داشتھ باشد  شماپزشک معالج  است مگر اینکھرژیم غذایی شما معمولی  . برنامھ غذایی متعادل داشتھ باشیدیک   تغذیھ
   .و میوه جات  از یبوست پیشگیری کنید  مصرف سبزیجاترژیم غذایی نظیر  با رعایت

) مثل قھوه و چای و نوشابھ ھای حاوی کوال مثل کوکاکوال (  کافئین دار واز مصرف نوشابھ ھای الکلی و غذاھای محرک 
  .کنید خودداری 

.  
  ... )تغذیھ و کارشناس /فیزیوتراپ(آموزشھای زمان ترخیص توسط پرسنل پاراکلینیک 

  مھر وامضاء آموزش دھنده  

  .بگیرید ویا بھ پزشک معالج خود مراجعھ کنید با واحد کنترل عفونت تماس ذیل در اسرع وقت عالئم  بروزصورت  در, محترم بیماران 

درد ناحیھ پھلوھا یا ناحیھ , وجود خون در ادرار , تکرر ادرار , سوزش ادرار ):٢۴- ۴٨(  عالئم عفونت ادراری
  تب و لرز, ضعف و بی حالی , باالی لگنی 

  تلفن واحد کنترل عفونت
  

  تب و لرز, باز شدن بعضی از بخیھ ھا , ترشح , درد , گرمی , تورم , قرمزی :عالئم عفونت زخم محل جراحی   ٢٨٣داخلی 

تنگی نفس بستھ بھ شدت , وجود خلط خونی , سرفھ خشک و خلط دار , تعریق , تب و لرز : عالئم عفونت تنفسی
  بیماری

  تماس تلفن  :آزمایشگاه معوقھتاریخ پیگیری نتایج 
  ٣٠۴داخلی 

  تلفن تماس   :پاتولوژی معوقھتاریخ پیگیری نتایج 
  ٢٧٨داخلی 

  :مکان وزمان مراجعھ بعدی بھ پزشک 

  :نام و امضاء آموزش گیرنده 
  

  :دھنده مھر و امضای آموزش , نام 
  

  جھت کسب اطالعات بیشتر می توانید بھ سایتھای ذیل مراجعھ نمایید  

                                                                                                                             http://ceel.sum.il.ir                                                                                            ) ٢٣٩:تلفن داخلی   (آموزش بھ بیمار  -١

 http://WWW.ir.diabetes.society.com:                                                                                          جمن دیابت ایران ان-٢

 http://WWW.irankf.org                            :                                                               از بیماران کلیوی   حمایتانجمن خیریھ -٣

  http://WWW.shiremadar,com  :                                                                                           ترویج تغذیھ با شیر مادر -۴

 http://WWW.iranms.i r                                                                              ) :انجمن ام اس ( انجمن مولتیپل اسکلوزیس ایران -۵

                                        http://shohada.lums.ac.ir                                              ۶۶٣٣٢٣۶۴٠١-٧:تلفن و سایت بیمارستان -۶

  
  

  ٠٩٣٣١٠٩٣۴٧٠:بیماران پس از ترخیص پیگیریتلفن مستقیم واحد 
  

  

  

 .ھ ویک نسخھ از آن تحویل بیمار ونسخھ دوم در پرونده بیماربایگانی شود این فرم در دو نسخھ تھی

http://www.irankf.org/
http://www.shiremadar,com/



