
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  شکستگی لگن فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
   شکستگی لگن    

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 

  :زمان مراجعھ بعدیمکان  و 

  :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 

تا مدتی پس از عمل جراحی ممکن است درد مختصری در محل جراحی احساس کنید کھ بھ تدریج طی یک تا دوھفتھ پس 
   .برای کاھش درد خود داروھای مسکن را طبق تجویز پزشک مصرف کنید . از عمل از بین می رود 

 بھ منظور پیشگیری از ایجاد عفونت ھای احتمالی در محل جراحی توسط پزشک را  آنتی بیوتیک ھای خوراکی تجویز شده
سری داروھا برای جلوگیری از لختھ شدن خون در وریدھای اندام ھای  یک. کنید و سر ساعت معین مصرف  طبق دستور

خص کرده تحتانی داده می شوند کھ ممکن است تزریقی یا خوراکی باشند کھ این داروھا را تا زمانی کھ پزشک معالج مش
چند ھفتھ اول بعد از شکستگی باید بطور مرتب مچ ھر دو پای خود را بھ باال و پائین حرکت دھید  در. کنید است مصرف 

  .کھ این کار باعث افزایش جریان خون در ساق پا شده و از ایجاد لختھ در وریدھای عمقی ساق پا پیشگیری می شود 
ممکن است ترشحات مختصری . فرد آموزش دیده تعویض شود و توسطستریل پانسمان ناحیھ عمل باید روزانھ بھ روش ا

در اطراف زخم طی یک الی دو ھفتھ وجود داشتھ باشد ولی بعد از دو ھفتھ ترشح زخم قطع شده و دیگر نیازی بھ پانسمان 
  .جراحی کشیده می شوند  ھفتھ بعد ازدو " ھم معموال بخیھ ھا. نیست روزانھ 

می  پھلورا زیر زانوی ھای خود قرار دھید و وقتی ھم کھ بھ طرف  بالشھنگام استراحت در تخت و خوابیدن بھ پشت یک 
پای جراحی شده طی سھ ماه  وزن گذاری رویعلت عدم  بھ. دھید ساق ھای خود قرار  بالش را بینیک  خوابید بھتر است

تامدتی موقع راه رفتن ممکن است لنگش داشتھ باشد کھ جای  عضالت اندامھای تحتانی  تا حدودی ضعیف شده وبیمار
با انجام ورزش و نرمش ھایی کھ طبق دستور پزشک وفیزیوتراپ انجام می دھید بھ مرور راه رفتن شما بھ . نگرانی نیست 

  .شد خواھد  عادیحالت 
  .در تاریخ تعیین شده جھت ویزیت مجدد بھ پزشک معالج مراجعھ نمائید 

 
  وامضاء پرستارمھر 

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

 
بھ پزشک " حساسیت در لمس و خروج ترشحات چرکی از ناحیھ عمل شده سریعا ,قرمزی  ,داشتن عالئم عفونت از جملھ تب و لرز درصورت 

.اطالع داده شود معالج   

 



بھ طور مرتب انجام دھید تا دچار خشکی  است راآموزش داده شده  فیزیوتراپ بھ شماتوسط پزشک یا  کھباید حرکاتی   فعالیت
  .مفاصل نشوید 

می توانید با عصا یا واکر راه بروید ولی بھ ھیچ وجھ اندام جراحی شده را روی زمین نگذارید چون پا جوش نخورده است  
شکستگی اعمال شده و ممکن است فشار وارده بھ محل شکستگی باعث جابجا شدن پیچ و پالک ھا شده و وزن شما بھ محل 

  .و در نتیجھ قطعات شکستھ ھم جابجا شود 
ماه بعد از عمل جراحی می توانید بھ راحتی راه رفتھ و کارھای  ۴- ۶اگر دستورات را بھ درستی انجام دھید بعد از حدود 

البتھ برگشت بھ فعالیت ھای شدیدتر ورزشی کھ نیاز بھ قدرت و ھماھنگی بیشتری دارد ممکن .دروزمره خود را انجام دھی
  .است یک سال طول بکشد 

  .باید از غذاھای حاوی پروتئین و کلسیم کافی برای کمک بھ جوش خوردن شکستگی استفاده کنید   تغذیھ
  .کنند لبنیات مھم ترین موادی ھستند کھ در این امر بھ شما کمک می 

جھت جلوگیری از ایجاد و ھمچنین آب و مایعات کافی  و سبزیجات تازه و غالت  میوه ھامواد غذایی حاوی فیبر از جملھ 
  .یبوست مصرف 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 

  عفونتتلفن واحد کنترل 
  

  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/



