
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 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 

 گذارند.یبر عملکرد دارو اثر م هستند که يدارو موارد يو سرنگ محتو یالو یدشد يها، تکانیدنور خورش با یدما، مجاورت طوالن یدشد ییرچون تغ يموارد -
 .کنید يگراد باشد خوددار یدرجه سانت 25از  یشداخل آن ب يکه دما یلیدارو در اتومب حمل از -
 .کنید يجدا خودار یزرقرار دادن دارو در فر از -
 .یدگراد نگه دار یدرجه سانت 2-8 يخود با دما ییدرون جعبه مقوا یخچالآن را در  یدکه از دارو استفاده نکرده ا زمانی تا -
 اطاق نگه داشته شود. يدر دما یقهدق 60از  یشب یدنبا دارو -
 .کنید يآب گرم خودار ی وفر معمول یکروویو،کف دو دست، ما یاندر م یدگرم کردن دارو با استفاده از مالش شد از -
 از دارو استفاده کرد. یدکف نبا یاشدن دارو و ذرات معلق و  یرنگ یاشفاف و بدون رنگ باشد. با مشاهده کدورت  یدمعموال با دارو -
 و بدن، درد شکم، درد عضالت یحسیدرد مفاصل، ب یجی،ممکن است باعث کاهش فشار خون، سردرد، تهوع، گ یونانفوز يسرعت باال یااز حد دارو و  یشب مصرف -

 .یدنشانه ها به پرستار اطالع ده ینادم گردد. در صورت بروز ا
 .یدکن يمصرف دارو بدون اجازه پزشک خوددار از مخلوط شود. یدنبا یديور یهتغذ يمحلول ها یاداروها و  یردارو با سا این -
 .کنیدبا پزشک مشورت  یتشنگ احساس یادهان  یدل درد، خشک یبوست،تهوع،  یی،اشتها یب مئعال بروز درصورت -
 شود.  يدر پوشش بسته نگهدار گراد و یدرجه سانت 15-30 يدر دما دارو -
 .یدو فسفر را انجام ده یمکلس یشو با نظر پزشک آزما يصورت دوره ا به غذا مصرف شود. ینب یاقرص در ابتدا و  این -
 .یدکن يرا دور از نور و حرارت نگهدار دارو -
قطع  از .یندنما یخون و قند استفاده مکاهش دهنده فشار  ياز داروها یالیزيد یمارانباشد. لذا اغلب ب یها م یهکل یینارسا یابت،فشار خون و د یشافزا یاصل عارضه -

 شود. یزدارو پره یناگهان
 .یدرا مصرف نکن یالیزقبل از د ییفقط وعده دارو ید،شو یقند م یادچار افت فشار خون  یالیزد یندر ح اگر -
 شما باشد. یستبا اطالع پزشک نفرولوژ یدکنند، بایم یزشما تجو يبرا یالیزد یرکه پزشکان غ ییداروها یداروها، حت کلیه -
 .کنید يخوددارخود،  پزشک معالج یزمصرف هرگونه مسکن به خصوص متوکاربامول و باکلوفن مگر با تجو از -
به زمان مصرف  اگر ی. ولیدآن را مصرف کن یددار یاديزمان ز يو تا ساعت مصرف بعد یدرا فراموش نمود ییکه دارو یصورت در داروها در ساعت مشخص مصرف شود. -

 .کنید ياست از مصرف آن خوددار یکنزد يبعد
 .یدکن يداررا دور از دسترس اطفال نگه داروها -
 .یدنکن يمصرف گذشته را در منزل نگهدار یختار هايقرص -
 . کنیدبه پزشک مراجعه  یا کنید یهاز تمام شدن آن، دوباره نسخه را از داروخانه ته یشو پ یدرا در منزل داشته باش یمصرف يداروها یکاف یزانبه م همیشه -
 .یدآن مدت به همراه دار يبرا یکاف یزانکه دارو به م یدحتما مطمئن شو ید،قصد سفر دار اگر -
 .کنیدحتما پزشک را از مصرف داروها مطلع  یگري،صورت مراجعه به هر پزشک د در -
 .یدنده ییرتغ یاخود را قطع و  یمصرف يو بدون مشورت با پزشک خود، داروها خودسرانه -

 یدمراجعه کن و یا پزشک یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
  استفراغ، اسهال و ... یی،اشتها یمانند ب ییعوارض دارو مشاهده -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یالیزيد یماراندرب یمصرف يداروها
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