
 

 

شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي                                                                                                                گيالن و خدمات بهدا

 رشت-امیرالمىمنیه)ع(مركز آمىزشي ردماني                               
 

  برگه آهوزش به بیوار 

 در زهاى ترخیص هراقبتهای بعذ از عول در بیوارانی که تحت جراحی تخلیه چشن قرار گرفته انذ
 

 

تَرم ٍ جلَگیزی اس ساعت تعذ اس عول جزاحی تزای تِ حذاقل رساًذى  42یک پاًسواى فطاری تزای  -1

 خًَزیشی گذاضتِ خَاّذ ضذ

 رصین غذایی ٍ هیشاى فعالیت تز اساس هیشاى تحول ضوا تعذ اس رٍس اٍل تعذ اس جزاحی ضزٍع خَاّذ ضذ -4

فطار هحکن پلک تایذ اجتٌاب کزد سیزا ایي اعوال هی تَاًذ سثة آسیة ٍ  ااس لوس ٍ هالص کاسِ چطن ت -3

 عفًَت ضَد

 تزای تویش هاًذى حفزُ چطن تا سهاى تْیِ پزٍتش هٌاسة استفادُ ًواییذاس ضیلذ ) هحافظ ( چطن  -2

تعضی اس دردّا تعذ اس عول طثیعی ّستٌذ ٍ تا ضذ دردّا کٌتزل خَاٌّذ ضذ ّزچٌذ کِ تایذ ّزگًَِ  -5

سزدرد ٍ درد تیش را کِ هی تَاًذ ًطاًِ خًَزیشی ، عفًَت ٍ تاس ضذى تخیِ ّا تاضذ را تالفاصلِ گشارش 

 دّیذ

درجِ تاال آٍردُ  33چطن جزاحی ضذُ ًخَاتیذ ٍ تزجیحا رٍتِ پطت در حالی کِ سز تخت تا ساٍیِ  تطزف -6

 ضذُ تخَاتیذ تا فطار داخل چطن تِ حذاقل تزسذ

اس خن ضذى ، تلٌذ کزدى اجسام سٌگیي ، سزفِ ، عطسِ تا دّاى تستِ ٍ سٍر سدى در ٌّگام دفع اجتٌاب  -7

 ًزیشی ضَدکٌیذ سیزا ایي اعوال هی تَاًذ سثة خَ

عالیم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود شامل : خروج ترشحات چرکی ،  -8

 خونریزی ، تورم چشم ، قرمزی مداوم چشم ، درد و تب می باشد

 دارٍّای تجَیش ضذُ را طثق دستَر پشضک هصزف ًواییذ -9

 رٍس اًجام دّیذ   4دقیقِ تا  13ساعت تِ هذت  4کوپزس یخ را ّز  -13

 

ر دهنده جهت مراجعو بعدی وم چشم ، ردد ی، تىرم چشم ، قرمز یزی، خىرن يخروج رتشحات چرک  : عالیم هشدا  و تب     مدا

 

 

 

 

 ٍاحذ آهَسش تِ تیوار

 NE-ESh-18   کذ فرم :


