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 مراقبت هاي پس از ترخیص         

 
 

 :شماره پرونده                                   
 

 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص (علت بستري): تاریخ پذیرش:
 زن     جنس :  مرد  

 نام پدر:

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

و قبل از احساس  یدکن یزپره ياز پر خور ید،خورده و کامالً بجو یغذا را به آهستگ .یدبا حجم کم استفاده کن ییغذا يهاوعدهو سبک  ياز غذاها -
 . یدپس از صرف غذا استراحت کن .یدکامل، دست از غذا بکش یريس

 .یدفراوان استفاده کن یعاتاز ما یوگرافیدارو در هنگام آنژ یقبا توجه به تزر یعاتدر مصرف ما یتصورت نداشتن محدود در -
 يحرکات موزون و تکرار ینا .یدبه طور روزانه انجام ده یدتوانیرا م يشنا و دو چرخه سوار یدن،آهسته دو ي،رو یادهپ :مانند ییهاورزش یجتدر به -

 نوع ورزش هستند. ینبهتر
 .یدبه طور آهسته راه برو یقهدق 2-5آن به مدت  یاناست قبل از شروع ورزش و پس از پا بهتر -
 .یدکوشا باش یوگرافیجواب آنژ يحفظ و نگهدار در -
 .یدشته باشمراجعه به پزشک همراه خود دا هنگامرا  یوگرافیآنژ جواب -
 .یدمحدود کن يرا مگر در موارد ضرور یادز يرفتن از پله ها باال -
 . یدهفته جابجا نکن یکرا به مدت  یلوگرمک یکاز  یشب ینسنگ وسایل -
 .یدکن يخوددار یاز رانندگ یوگرافیهفته بعد از آنژ یک تا -
 شود.یم یگرافیومحل آنژ یزيخونر یاو غش و  یجهمنجر به اتساع عروق و سرگ یراز ییدحمام داغ اجتناب نما از -
 .حمام کنید یوگرافیدو روز بعد از آنژ یحاًبا آب ولرم ترج یقهدق 15تا  11در منزل به مدت  یگريبا حضور فرد د یدتوان می -
 .یدکن ینانبه پزشک خود اطم. یردگیالزم جهت درمان شما را م یماتتصم یوگرافیبا توجه به جواب آنژ پزشک -
 .یریدندارند کمک نگ يتجربه ا یوگرافیقلب و آنژ ینهکه در زم يافراد از -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
  يتورم و عالئم عفونت زخم، در صورت گسترش کبود یت،نفس بخصوص در هنگام فعال یتنگ یت،تحمل فعال کاهش -
 تب -
 ران یهدر ناح یدشد درد -
 یوگرافیدر محل آنژ یو سفت کبودي -
 قلب شتپ ی،نفس و خستگ یتنگ ینه،س درد ضعف، یجی،گ احساس -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یوگرافیآنژ
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