
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  )برداشتن کیسھ صفرا از طریق جراحی ( کلھ سیستکتومی  فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص  

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
  کلھ سیستکتومی        

تاریخ وساعت 
  پذیرش

  ترخیص تاریخ  پزشک معا لج  

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

  زمان ترخیص توسط  پزشک آموزش ھای

  پزشکمھر وامضاء   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 استراحت  بستردر , تا زمان برطرف شدن عالئم و بھبود کامل پس از جراحی 

پاھای خود را مرتب تکان دھید تا احتمال لختھ شدن خون در ,  نداریدزمانی کھ ھنوز در بستر ھستید و فعالیت  تا
    .شود  کمترسیاھرگھای عمقی پا 

  .کنید پانسمان خود را مرتب و طبق دستور پزشک تعویض 
  .بخصوص در موقع غذا خوردن و حداقل تا نیم ساعت پس از غذا دراز نکشید نیمھ نشستھ قرار بگیرید  در وضعیت

کھ موجب  و بلند کردن اجسام سنگین کارھای سخت و ورزش ھای سنگینگونھ انجام ھر  پس از عمل از ھفتھ ۶الی  ۴تا 
  ادامھ دھید کنید و پس از این مدت می توانید بھ فعالیت ھای طبیعی و روزمره خود خودداری , بھ ناحیھ عمل می شود  فشار

  .کنید خودداری  یبوستاز ایجاد 
  .کنید را تکمیل  دوره درمانخود را بھ موقع مصرف کرده و  بیوتیک ھایداروھای خود بخصوص آنتی 

 .طور منظم انجام دھید ویزیت ھای بعدی پزشک خود را بھ 
کنید  چرب خودداری  غذاھایاز مصرف  دھید وکاھش  االمکانتوصیھ می شود کھ وزن خود را کنترل کرده و حتی 

  .ماه طول بکشد تا عدم تحمل نسبت بھ غذاھھای چرب برطرف شود  ١٢- ۶ ممکن است
  .ه اول پس از عمل خودداری کنید ما ٢از مصرف الکل طی , توصیھ می شود در جھت کاھش خطر ابتالی پانکراس 

 
  مھر وامضاء پرستار

یدسریع بھ پزشک معالج یا مرکز درمانی مراجعھ نمای ئمعالدر صورت داشتن ھر یک از این :م ھشدار دھنده ئعال  
باالیی شکم بعد از  قسمت۴/١مبھم بخصوص در  حساسیت ویا درد  ,التھاب ھرگونھ ورم و , قرمزی  ,خونریزی , لرز و در صورت وجود تب 
بی قراری  ,محل جراحی  اطرافو احساس توده در لمس  سفتی  ,اشتھا و کاھش   استفراغیا چرب و یا حالت تھوع و  کردنیمصرف غذاھای سرخ 

ریق رنگ پریدگی و تع, خارش و زردی پوست  ,  خروج ترشحات چرکی و عفونی در محل عمل ,احساس نفخ یا پری در شکم , وتحریک پذیری 
                                 .نمائید بھ پزشک معالج مراجعھ " سریعا تغییر رنگ مدفوع بھ صورت مدفوع بی رنگ یا خاکستری ,تیره  ادرار , زیاد

    

 



    فعالیت
ھفتھ خودداری  ۶الی  ۴ برای مدتتحرک داشتھ باشید ولی از انجام فعالیتھا و کارھا و ورزش ھای سنگین " شما باید حتما

پس از دوره ھای خستگی استراحت کرده و بر حسب میزان تحمل خود بھ تدریج فعالیت ھای خود را افزایش  باید. کنید 
  .دھید 

  .را از غذاھای خود حذف کنید ) مثل حبوبات و سبزیجاتی مثل کلم ( غذاھای نفاخ   تغذیھ
  .توصیھ می شود و پر کربوئیدرات و پر پروتئین چرب  غذایی کماستفاده از رژیم 

  .است  توصیھ شده  Aو E  ,D ,  Kھمچنین مصرف مکمل ھای ویتامین 
    .بھتر است غذا در دفعات زیاد و با حجم کم مصرف شود 

  .مصرف تخم مرغ سھ بار در ھفتھ مجاز است ولی مصرف سفیده تخم مرغ بھتر از تخم مرغ کامل است 
 

  ... )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 

  :و امضاء آموزش گیرنده  نام
  

  :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  :                                                                                           یر مادر ترویج تغذیھ با ش-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/



