
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  )آب مروارید (  کاتاراکت فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
  کاتاراکت        

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 

    
  .انگشت یا دستمال و حولھ مالش ندھید  بابھ ھیچ وجھ چشم خود را 

  .دستھای خود را بشوئید , پاک کردن چشم و استفاده از قطره ھای چشمی  تماس برایقبل از ھر گونھ 
  .استفاده کنید ) از سمت داخل چشم بھ بیرون ( از گاز تمیز جھت پاک کردن ترشحات چشم 

  .نخوابید  سمتی کھ عمل شدهبھ  ھیچ وجھبھ 
  .مسکن طبق دستور پزشک مصرف کنید , در صورت داشتن درد 

  .شیلد یا محافظ مناسب روی چشم را تا زمان توصیھ شده توسط پزشک استفاده کنید 
  .درصبح طبیعی است  مختصر چشمخارش و قرمزی , دقت کنید کھ ترشحات 

  .از عمل از انجام کارھای سخت و بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید تا یک ماه پس 
  .کنید و از یبوست پیشگیری کنید از ھر گونھ زور زدن خودداری 

  .باشد باید فشار خون شما کنترل شده و در حد مطلوب , در صورت داشتن  سابقھ فشار خون 
  .مخصوص استفاده کنید  بھ علت حساسیت چشم بھ نور می توانید از عینک ھای دودی

  .بھتر است از محافظ چشم در موقع خواب استفاده کنید 
  .از ھر گونھ خم کردن سر و رفتن بھ رکوع و سجده خودداری نمائید 

 .    

 
  مھر وامضاء پرستار

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

 
 تاری دید ,  افزایش قرمزی و ورم چشم , کھ بھ مسکن جواب ندھد  شدید و ناگھانیدرد ,  سردرد شدید و ناگھانی, ناگھانی بینایی کاھش  درصورت

.کنید  مراجعھبھ پزشک معالج " سریعا چشمک زننورھای  از چشم و دیدن آمدنو اشک   
 

 



مثل باال و پائین رفتن از پلھ ھا و یا  فشار داخل چشم می شود باعث افزایشکھ  سنگینشدید و از انجام ھر گونھ فعالیت   فعالیت
  .کنید  خودداری)ھفتھ  ۶بھ مدت (سنگین  وزنھ و وسایلبرداشتن 

  .سجده خودداری کنید از ھر گونھ خم کردن سر بخصوص 
   .خودداری کنید  استفراغ و زور زدن بھ ھنگام دفع,  از ھر گونھ سرفھ

توصیھ می شود کھ بھ  آرامی حرکت کنید و از حرکات سر بھ طرف باال و پائین در تشخیص پلھ ھا و اشیائی کھ بھ شما 
  . نزدیک می شوید استفاده کنید 

  .در صورتی کھ بیماری خاصی مانند دیابت ندارید می توانید از رژیم غذایی کامل استفاده کنید   تغذیھ
  .می کند بھ پیشگیری از ایجاد یبوست کمک ) سبزیجات و میوه جات تازه ( مصرف زیاد غذاھای پر فیبر 

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

  مھر وامضاء آموزش دھنده  

  .کنترل عفونت تماس بگیرید ویا بھ پزشک معالج خود مراجعھ کنید با واحد 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 :جراحی عالئم عفونت زخم محل   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

  r,comhttp://WWW.shiremada  :                                                                                           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/



