
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 ی پس از ترخیصهامراقبت         

 

 :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 

 .یدو کم نمک استفاده کن  یکم چرب ی، غلات کامل و غذاهاهایسبز ،هایوهسالم شامل م ییغذا یمرژ یکاز  -

 . نکنید اشتها استفاده دهندهکاهش کنید، اما از داروهای خود را کم هستید، وزن اگر چاق -

 . ید.. خودداری کن.و قهوه و یمصرف الکل، مواد کافئین دار مانند چا از -

 . یدکن یسرد خوددار یاگرم  یلیخ یهایطدر مح یتفعال از -

 . دیکه ورزش نکن یستن یمعن ین. البته بدیدکن یخوددار دیرسانیم یبکه به خود آس هایییتها و فعالاز انجام ورزش ینزمان مصرف وارفار در -

 . ییدنما یخوددار یاتو دخان یگارمصرف س از -

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

  .طبق دستور پزشک و در فواصل منظم مصرف شوددارو،  -

 .یدکن یدارو بدون اجازه پزشک خوددار یشافزا یاقطع  از -

 یدرا بخاطر داشته باش یرز یهایهتوص یدکنمیمصرف  ینوارفار اگر

 .یداطلاع ده یندندانپزشک و داروساز در مورد مصرف وارفار، پزشک به -

 ماه باشد. یکاز  یشترب یدفواصل نبا ین. اید( بدهINRو  PTخون ) یشازما کندمی یینن را تعآکه پزشکتان  یفواصل در -

اتاق، دور از  یآن را در دما توانی. مباشدینم یخچالدر  یداربه نگه میلزو یول یدکن یدارخشک و خنک نگه یرا در جا ینوارفار هایقرص -

 کرد. یدارآفتاب نگه یمحرارت و گرما، رطوبت و نور مستق

 .یدکن یداررا دور از دسترس اطفال نگه دارو -

 .یدمصرف کن یبعد یهاو در نوبت یدنگه دار توانیدیقرص را م یماندهباق ید،دنصف قرص را مصرف کر اگر -

 . یدکن خودداری …سبز و  یچا یر،مانند س یاهیاز مصرف خودسرانه محصولات گ ینتداخل با اثر وارفار یلدل به -

 .یدفراموش شده را مصرف کن ینآوردن، دوز وارفار یادبه محض به  ین،نوبت مصرف وارفار یکصورت فراموش کردن  در -

 مصرف یو برنامه عاد یدفراموش شده را مصرف نکن یندوز وارفار ید،که فراموش کرده ا یدآورد یادبه  ینوارفار یمصرف نوبت بعد یکنزد اگر -

 .یدخصوص با پزشک خود مشورت کن ین. در ایدخود را به صورت منظم ادامه ده ینوارفار

 یح، از ابزارهااصلا یبرا یغاستفاده از ت یبه جا .یدو از دستکش محافظ، استفاده کن یدداشته باش یشتریو برنده دقت ب یزهنگام کار با ابزار ت در -

 .یداستفاده کن یبرق

 .ید. از خلال دندان استفاده نکنیدمسواک نرم استفاده کن از -

 .یدبرهنه در خانه راه نرو یبا پا ی. به عبارتیدا محافظت کنخود ر یپا یلهوس ینتا بد یدراحت استفاده کن یهاکفش یامنزل از جوراب و  در -

 .یدنکن یبدن خود را دستکار یدر رو یلو زگ جوش -

 یدمراجعه کنو یا پزشک  یمارستانبه ب یرز مواردصورت مشاهده  در

 .شویدضربان قلب  یشمجددا دچار افزا ییدر زمان درمان دارو اگر -

 شویدمشکلات  یرسا یا یعیطب یرغ یکبودشدگ یا یزیو دچار هر گونه خونر یدهست یندر حال درمان با قرص وارفار اگر -

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 (زییدهل یبریلاسیون)فضربان قلب  ینامنظم


