
 

 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:

 براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی 
 استفاده کند. يکوچک درجه بند يها یواناز ل ید.آبنبات ترش استفاده کن و یخ یوهخرد شده، م یخ از  یکاهش تشنگ  يبرا -
 .را محدود کند یالیزدو د ینوزن در ب یشافزا -
 یالیزکه سه بار در هفته د یوزن بدن و در صورت یلوگرمهر ک يگرم به ازا 1تا  5/0 یمصرف ینپروتئ یزانشود ممی یهتوص یدشومی یالیزکه دو بار در هفته د یصورت در -

 آزاد باشد. یباًتقر ینپروتئ یافتدر یدشومی
 شود.  يتا حد امکان خوددار یاهیگ يهاینمصرف پروتئ از -
 از حجم ادرار در روز است.  یشترب یترل یلیم  700-400 یعاتما یافتدر میزان -
 .یدبخور یالیزخورد، بعد از دیضد فشار خون م يدارو پرهیز کنید و اگرآورنده فشارخون بدون مشورت با پزشک  یینپا يخوردن داروها از -
چوب شور، آب گوشت   ي،دود و شور یآماده، ماه يها، رب هاشور، سس یار، خیتونوکالباس، ز یسپفک، سوس یپس،چ مانندنمک دار  یاباال   یمسد يدارا غذاهاي -

 کند. يمصرف نوشابه و الکل خوددار از محدود شوند. مصرف ی،خوراک يهایچرب وآماده  یجاتسبز و
 یل،شل یوي،وخشکبار، انبه، ک یلموز، خردل، پرتقال، آلو، خرما، آج یروموسیر،کرفس پخته، س یی،انواع کلم وگل کلم، اسفناج، کدوحلوا ی،نخود فرنگ ینی،زم سیب -

 محدود شوند. یتونروغن ز یر،تازه، انج یخربزه، گالب گرمک و
 .یدکن يدرجه حرارت باال خوددار با ییهایطدر مح یريقرارگ از -
 شود.  يو... خوددار یراز انواع گوشت، حبوبات، پن یندر روز و همچن یواناز نصف ل یشو ماست ب یرمصرف ش از -
 .یدبدون توقف ورزش کن یقهدق 30به مدت  یدتا بتوان یدده یشورزش را افزا یزانبه طور مداوم مبا نظر پزشک ورزش کنید و  -
 . یرددر اول صبح صورت گ یمه ورزشو برنا هافعالیت شود. يپر برخورد خوددار يانجام ورزش ها از -
 آن استراحت کنید. ینابتدا با نرمش شروع شود و ب یورزش جلسات .یردشود صورت گانجام نمی یالیزکه د ییبهتر است در روزها یجلسات ورزش -
 . یردباالتر ازسر قرار گ یکه پا کم یدبخواب يطور یدنداشته باش یکه مشکل تنفس یصورت در -
 .یدعضالت  استفاده کن یکمپرس گرم و ماساژ اندام جهت درمان گرفتگ از -
مرطوب نگه  ،پوست يرا با نرم کننده و مرطوب کننده ها پوست .یدکن يمعطر خوددار يهاو استفاده از صابون یادپوست از حمام کردن ز یاز خشک یريجلوگ براي -

 کار استفاده کنید. نیو نرم جهت ا یزصورت داشتن خارش از پارچه تم در .یددار
 .یدکن يخوددار یینپا یابا درجه حرارت باال و  ییها یطدر مح یريقرارگ از -
 استفاده کنید. ينرم و پنبه ا يکنید. از لباس ها يخوددار یلونیو نا یپشم يلباس ها یدنپوش از -
 باشد.یجهت درمان سر درد کمک کننده م یالیزقهوه پس از انجام د یاو  يفنجان چا یک نوشیدن -
 کنید. يباشند خوددار یم یعفونت و سرما خوردگ يکه دارا يارتباط با افراد از -
 .یداستفاده کن یخوراک ینوفنو از استام تب پوشش خود را کم کنید یجادزمان ا در -
 .یندازیدن یقرا به تعو یالیزو نوبت د یدمراجعه کن یالیزانجام همود يموقع برا به -

 درصورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
 شبانه و کاهش وزن  یقتعر ی،، خلط خونیطوالن يها سرفه -
 هادرد استخوان نی،یب یزشهابه نور،آبرچشم یتحساس یر،و که یپوست يپوست، دانه ها يخارش و قرمز ضعف، سردرد مداوم، ی،خستگ ید،استفراغ، درد شد و تهوع  -

شدن    ساعته، طوالنی 24ادرار  کاهش ینه،ها، درد قفسه س(ورم)، گزگز اندامیز خ اضطراب، سرفه،تب، ی،روان یا یخلق ییراتضربان نامنظم قلب، تشنج، تغ یا عضالت،
 یالیزاز اطراف لوله د یعمدت زمان ورود و خروج محلول وجود فیبر و خون در محلول خروجی، نشت مکرر ما

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی

  یخون یالیزد 
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