
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 مراقبت های پس از ترخیص         

 

 

 :شماره پرونده                                   

 

 بخش: پزشک معالج:

 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص )علت بستری(: تاریخ پذیرش:

 زن     جنس :  مرد  

 پدر:نام 

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

فراوان مصرف  یعاتما یعات،مصرف ما یتو در صورت نداشتن محدود یو سبز یوهمانند م یبرف یحاو ییاز مواد غذا یبوستاز  یریجهت جلوگ -

 .یدکن

 .یدداشته باش یا یژهشده توجه و یبسته بند ییموجود در مواد غذا (یم)سد نمک یزانبه م .یدروزانه نمک را کاهش ده مصرف -

 .کنیدخوری پرهیز پر از -

 . یدقهوه و کاکائو خودداری کن ی،دار مانند چاکافئین مواد از مصرف -

 .یدمشورت کن یهجهت کاهش وزن با کارشناس تغذ ید،که افزایش وزن دار یصورت در -

 .یدهای سبک انجام دهاز کار و غذا ورزش قبل -

 .یدو... با پزشک خود مشورت کن یمانند وزنه بردار ینسنگ یانجام ورزش ها جهت -

 . یدکن یسرد خوددار یاگرم  یلیخ یها یطدر مح یتفعال از -

 در تخت است، زور زدن در موقع اجابت مزاج( یتوضع ییرتغ یننگه داشتن نفس در ح یلسالوا به معن. )مانور وایدانجام مانور والسالوا اجتناب کن از -

 روانپزشک مشورت یک. در صورت لزوم با یدخود بشناس یدارد و عوامل استرس زا را در زندگ یینقش بسزا یماریب یددر تشد یروان یروح فشار -

 .یدکن

 .یدکن یزپره یو مشروبات الکل یگارو س یاتمصرف دخان از -

 یمرکز درمان ینبه اول یاو  یریدتماس بگ 111. با اورژانس یدو اضطراب نداشته باش یدبه خودتان مسلط باش یدکن یحمله سع یجادزمان ا در -

 .یدبخور ینو به زم یابداحتمال دارد فشار شما کاهش  یراز ییدنما ی. از راه رفتن خوددارییدمحل سکونت خود مراجعه نما یکنزد

 .یدکن ی. از قطع داروها بدون اجازه پزشک خوددار یدرا طبق دستور پزشک و در فواصل منظم مصرف کن اروهاد -

 .کنید یپزشک خوددار یزو مصرف دارو بدون تجو یخود درمان از -

 .کنیدبه پزشک معالج مراجعه  یماریطور منظم جهت کنترل ب به -

 یدمراجعه کنو یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در

 طپش قلب -

 کاهش فشار خون  -

 نفس تنگی -

 )غش کردن( سنکوپ -

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 (ی)حمله فوق بطن ضربان تند قلب


