
 

 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 

 .یدکن يخوددار يمحرك مانند قهوه و چا ییاز مصرف مواد غذا -
 .کنیدبا پزشک خود مشورت  یداشت در مورد اقدامات درمان یکه اکو مشکل یصورت در -
 .کنید یگیريحتماً پ ،یدبا توجه به جواب اکو داشته باش یشتريب یصیو اقدامات تشخ یشاتبه آزما یازاست ن ممکن -
 یازکه ن ییاز انجام کارها ،خارج شده شما آرامبخش از بدن يداروها یداکه مطمئن نشده یزمان تا ،يمر یقاز طر یوگرافیصورت انجام اکوکارد در -

 بعد)ساعت  24(معموالً  .یدکن يبه دقت دارند خوددار
 . یدنکن یساعت رانندگ 24بهتر است تا  يمر یقاز طر یوگرافیاز انجام اکوکارد بعد -
 .یریدمعمول را از سر بگ يهایتفعال یدتوانیو سپس م یداستراحت کن مدتی -
 .یدجواب اکو کوشا باش يحفظ و نگهدار در -
 شود.یباعث افت فشارخون م یراز یداز حمام داغ صرف نظر کن یوگرافیاز انجام اکوکارد پس -
 )است و زور زدن موقع اجابت مزاج یتوضع ییرتغ یننگه داشتن نفس در ح ی(مانور والسالوا به معن .یداجتناب از مانور والسالوا را بدان اهمیت -
 .یریدندارند کمک نگ ياتجربه یوگرافیقلب و اکوکارد ینهکه در زم يافراد از -
 .یدخود را در صورت مراجعه به پزشک به همراه داشته باش یوگرافیاکوکارد جواب -
 کنید. ي. از قطع داروها بدون اجازه پزشک خوددارکنیدرا مصرف خود  يدستور پزشک داروها طبق -

 کنیدپزشک مراجعه بیمارستان و یا به  یرصورت مشاهده موارد ز در
 پش قلب ت ی،خستگ یجه،درد بازو، سرگ ینه،قفسه س درد -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 میوگرااکوکارد
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