
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 پس از ترخیصمراقبت هاي          

 

 :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 

 شود. یم یهتوص یبوستعدم بروز  يبرا یوهو م یجاتمانند سبز یبرپر ف یمرژ -
 .یددار یشتريب ینپروتئ یافتبه در یازن یدده یاز دست م یالیزد ینکه در ح ینیمقدار پروتئ یلدل به -
 تواند آزاد باشد.یم ییغذا یمدر رژ یعاتنمک و ما یا یممصرف سد مقدار -
 .کنیدحمام هاي داغ و طوالنی، غوطه ورشدن در وان و سونا پرهیز  از -
 .یدکن یريجلوگ یالیزلوله د یدگیکش از -
 .یدداشته باش به پوست شکم را به یاد یالیزچسبیدن لوله د محکم -
 .یدکن يزور زدن در هنگام اجابت مزاج خوددار شکم و يضرور یرغ يهایتفعال از -
 .کنیدبالفاصله بعد از استحمام، بدون شستشو با نرمال سالین، محل را پانسمان  یدمی توان ،کنیدمیمرتبه حمام  3هفته اي اگر -
 لباستان راحت، مناسب و بدون پرز باشد. -
 .ییدبشو با آب و صابون را هاي خوددستسپس  و یدکن یسرم را ضدعفون یهپا و یزم ی،صندل یالیز،از انجام د قبل -
 .یدکنترل کن یمحلول مصرف یتمصرف، درجه حرارات و شفاف یختار ی،باز نبودن پوشش خارج ی،نظر درصد محلول مصرف از را یالیزد محلول -
 شود  یهدر فاضالب تخل یهتخل یسهک یالیزاز اتمام د پس -
 شود. يتوالت خوددار حمام و ازجملهمرطوب  يهافرش و موکت و مکان يآمد، رو محل رفت و پنجره، یکنزد مانند ییهادر مکان یالیزانجام د از -
 .یدکن يدارو خوددار ینروز اول درمان با ا 90در  یکه در صورت بروز تشنج خطرساز است مانند رانندگ ییهایتانجام فعال از -
 .یدو به حالت نیمه نشسته قرار نگیر یداز افزایش فشار داخل شکم زانو هاي خود را خم نکن یريجلوگ براي -
 .یدا انجام ده يرو یادهسبک مانند پ يهاورزش یدتوان یم یول یدکن يخوددار ینسنگ يهاانجام ورزش از -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 یزشآبر چشم ها به نور، یتحساس  یر،و که یپوست يپوست، دانه ها يخارش و قرمز ضعف ، سردرد مداوم، ی،خستگ ید،استفراغ، درد شد و تهوع -

ها، درد قفسه (ورم)، گزگز اندام یزخ اضطراب، سرفه،تب، ی،روان یا یخلق ییراتضربان نامنظم قلب، تشنج، تغ عضالت، یاها درد استخوان ینی،ب
از اطراف  یعساعته، طوالنی شدن مدت زمان ورود و خروج محلول وجود فیبر و خون در محلول خروجی، نشت مکرر ما 24ادرار  کاهش ینه،س

 یالیزلوله د
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یصفاق یالیزد
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