
شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي  گيالن و خدمات بهدا

 NE-Esh-82                                           رشت-امیرالمىمنیه)ع(مركز آمىزشي ردماني                                                                                                                      

 مددجویان پس از جا اندازی شکستگی بینیترخیص  مراقبتهای بعد از     برگه آموزش به بیمار

 دٍ رٍس پس اس اًجام جا اًذاسی بیٌی جْت ٍیشیت هزاجعِ کٌیذ. -1

 پس اس خارج کزدى تاهپَى بیٌی تَسط پشضک، اس فیي ًوَدى خَدداری فزهائیذ. -2

 عطسِ ٍ سزفِ با دّاى باس اًجام ضَد. -3

پس اس اًجام جااًذاسی ، گچ بیٌی بِ هذت یک ّفتِ تا دُ رٍس بِ صَرت خطک باقی بواًذ، ضزبِ ًخَرد، پس  -4

 اس طی ایي هذت جْت بزداضتي گچ هزاجعِ ًواییذ.

 پس اس ایٌکِ گچ بیٌی ضوا بزداضتِ ضذ پَست بیٌی را بِ آراهی با آب ٍ صابَى تویش ًواییذ. -5

در رٍسّای اٍل پس اس جااًذاسی بْتز است اس خَردى غذاّایی کِ بِ هحذٍدیت در رصین غذایی ًذاریذ ٍلی  -6

 جَیذى طَالًی هذت احتیاج دارد خَدداری کٌیذ.

اس فعالیت بیص اس حذ ٍ حزکات ٍرسضی ضذیذ خَدداری ًوَدُ ٍ بیطتز اس حالت عادی استزاحت ًواییذ. تا  -7

 ضذى است.هذتْا پس اس بزداضتي گچ ًیش بیٌی ضوا هستعذ ضکستي ٍ جا بِ جا 

 تا یک ّفتِ اس لباسْایی استفادُ کٌیذ کِ یقِ بستِ ًباضذ. -8

تٌْا در صَرتی کِ فزد دیگزی ضستطَی سز را بزایتاى اًجام هی دّذ هجاس بِ ضستطَ ّستیذ بْتز است تا  -9

 یک ّفتِ سزتاى را ًطَییذ.

 ٌّگام خَابیذى سیز سز اس حالت عادی بلٌذتز باضذ)بِ هذت دٍّفتِ( -11

 ک ٍ فعالیتْایی هثل ضٌا فقط با اجاسُ پشضک هقذٍر خَاّذ بَد.ٌاستفادُ اس عی -11

 فقط دارٍّایی را کِ تَسط پشضک تجَیش هی ضَد، هصزف کٌیذ. -12

در صَرت بزٍس ّز گًَِ هطکل خاظ )هثال خًَزیشی قابل تَجِ اس بیٌی، احساس ضذیذ درد ٍ فطار داخل  -13

 بیٌی( بِ پشضک اٍرصاًس هزاجعِ کٌیذ.

 بعذی: سهاى ٍ هکاى هزاجعِ

ٍ اهضای هذدجَ یا  اهضا ٍ هْز رسیذًت                                     تاریخ ٍ ًام ٍ اهضای آهَسش دٌّذُ                                     ًام

 ّوزاُ

 

 ٍاحذ آهَسش بِ بیوار


