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:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

. یدفراوان استفاده کنیعاتسبوس و مايحاویجاتها و سبزیوهمانند میبرپرفیماز رژیبوستاز یشگیريجهت پ-
شود.نیز باید کمغذاییرژیمکنید. نمکخودداريکردنیو سرخچربغذاهاياز خوردن-
بهبودي، بدست آوردن توان و قدرت و داشتن وزن سالم دارند.یشرفتنیاز به کالري و پروتئین مانند گوشت کافی براي پیمارانباین-
.یدو نفاخ اجتناب کنینسنگيو از خوردن غذاهایدو با حجم کم مصرف کنیادزيبهبود اشتها، غذا را در وعدهاجهت-
و از بلند کردن یدجهت کاهش حس کشیدگی و سوزش در ناحیه زیر بغل و بازو ، ورزشهاي دست و بازو را انجام دهیصورت انجام جراحدر-

.یدکنيخوددارینسنگیدستیفمانند کینسنگیاءاش
یاتر یدجديتوسط خودتان از نظر به وجود آمدن توده هاماهانهعادتشروعهنگامیا بهبلقهر ماهه درستید، پستان ها بایصاز تشخپس-

.یدبه پزشک خود اطالع دهییرشوند. در صورت بروز هر گونه تغیبررسیقبليدر توده هاییرتغ
شما در خانوادهسرطاننمایید. اگر سابقهخود مراجعهپزشکها بهیا سایر بررسیپستانمعاینهبار برايیکحداقلمشورت پزشک ساالنهبا-

باشد. معایناتانجامکمتر نیاز بهیزماندارد در فواصلوجود دارد، امکان
انجام شود. یتوصیه شده پزشک توسط پرسنل درمانیاصله زمانبه روش استریل و در فیدبایمحل جراحپانسمان-
.یدگرفتن فشار خون ، تزریق و گرفتن خون از دست عمل شده خودداري کناز-
.یددستکش بلند بپوش،گازيداغ از رویاءو برداشتن اشي، و هنگام آشپزیدمحافظ بپوشيلباس هاید،کنیزپرهیآفتاب سوختگاز-
.یدو دوره درمان را کامل کنیدمصرف نمائینرا در ساعات معیوتیکبیه توسط پزشک مانند آنتشدیزتجوداروهاي-

یدبه پزشک مراجعه کنیرصورت مشاهده عالیم زدر
روز بعد از عمل 7-10هایهبخیدنکشجهت-
.یدپزشک معالج برسانیترا به رویجهو نتیدمراجعه کنیمارستانبه بيپاتولوژیجهنتیافتدرجهت-

از موارد زیر وجود داشتاگر هر کدام
یتورم در محل عمل جراحیارنگ ییر،تغیزيهر گونه ترشح،خونرمشاهده-
جدید ظاهر شوند. هايیا تودهیدشودر تودهتغییراتیمتوجه-
باشد. وجود داشتهپستاناز نوكترشح-
. استنشدهانجامپزشکتوسطپستانمعاینهکهاستاگر دو سال-
نگذارند. يرو به بهبودیابدتر شوند و یماز شروع درمان عالپس-
شوند.یجادایدجدعالئم-

توده پستان


