
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  ) بواسیر(  ھموروئید فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص  

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
  ھموروئید        

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 

  
در  .دقیقھ در لگن آب گرم بنشینید ١٠بار در روز و ھر بار بھ مدت  ٣- ٢عمل  دو ھفتھ اول بعد ازتوصیھ می شود 

اجابت مزاج را انجام داده و سپس ناحیھ مقعد را خوب شستھ و با دستمال کاغذی نرم خشک " فورا, صورت احساس دفع 
بھ جلوگیری از عفونت کمک می بھداشت صحیح  زیرا, می شود ناحیھ عمل تاکید  ھمیشگیتمیز بودن  اھمیت بر. نمائید 

   .کند 
  .خونریزی بھ صورت قطره قطره بعد از انجام دفع طبیعی است 

ه ملین فقط در صورت اجاز از. باشید مزاج داشتھ  از صبحانھ اجابتپس "توصیھ می شود در ساعات معینی از روز مثال
  .پزشک استفاده کنید 

این مدت می توانید جھت کنترل درد از  در. می شود بعد از دو ھفتھ برطرف "درد و ناراحتی شما بھ ھنگام دفع معموال
  .مسکن ھای تجویز شده توسط پزشک استفاده نمائید 

  .امل مصرف کنید تجویز شده توسط پزشک را سر وقت و بھ طور ک بیوتیک ھایداروھای مصرفی خود بھ خصوص آنتی 
الزم است نتیجھ آزمایش را بھ پزشک خود نشان دھید تا ادامھ درمان انجام گردد , اگر از محل عمل شما نمونھ برداری شده 

  .است انجام ویزیت ھای منظم و پیگیری درمان در روند بھبودی شما موثر 
    

 
  مھر وامضاء پرستار

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

 
        .نمائید معالج مراجعھ  بھ پزشک" تب و یبوست سریعا, دفع ترشحات چرکی , بروز عوارض بعد از عمل مثل خونریزی از مقعد  در صورت

                             

 



   )دقیقھ  ١٠بار و بھ مدت  ٢روزی .( شما می توانید روزانھ پیاده روی کنید , منعی وجود نداشتھ باشد  در صورتی کھ  فعالیت
  .بھ پھلو بخوابید و بطور مرتب تغییر وضعیت دھید , در صورت داشتن درد و مشکل در نشستن 

    . وزن خود را کاھش دھید , افھ وزن در صورت داشتن اض

  .میل کنید لیتر آب یا شربت ھای رقیق میوه ھا را ٣تا٢روزانھ , توصیھ می شود در صورت نداشتن منع مصرف   تغذیھ
    .استفاده کنید  تازهمیوه ھا و سبزیجات  مانندبرای کاھش یبوست توصیھ می شود کھ از رژیم غذایی پرفیبر 

  سبزیجات و میوه ھا ھمراه با پوست و آجیل استفاده کنید  ,حبوبات , توصیھ می شود کھ از غالت کامل مانند نان سبوس دار 
  .خودداری کنید )  محرکمواد غذایی ( شکالت و ادویھ جات , قھوه , از مصرف بیش از حد شیرینی 

  .خودداری کنید , می شود  یبوستماست و بھ کھ باعث نفخ و , انار , از خوردن سیب بدون پوست 
خاکشیر و شیر , انجیر , آلو , نرم کردن مدفوع از روغن زیتون  برای. نکنید از مسھل و ملین بدون تجویز پزشک استفاده 

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

  مھر وامضاء آموزش دھنده  

  .با واحد کنترل عفونت تماس بگیرید ویا بھ پزشک معالج خود مراجعھ کنید 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:                                                                                          انجمن دیابت ایران -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/



