
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 ي پس از ترخیصهامراقبت         

 

 :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 

لیتر در روز  5/1-2شود بیشتر از میشود. .به همین منظور توصیه میو اجتناب از مصرف مقادیر زیاد مایع توصیه  نمکمعموال یک رژیم غذایی کم  -
 د.یمصرف نکن و...)سوپ  شیر و میوه وآب مایعات (آب و

 .کنیدچربی و لبنیات پرچرب را محدود نموده و از غذاهاي دریایی بیشتر استفاده  -
 .سبزیجات تازه بیشتر استفاده کنید جات واز میوه هاي زیاد و با حجم کم مصرف کنید.غذا را در وعده -
 برنج و، شیر، ماست، تخم مرغ ،انواع حبوبات ,ماهی مرغ و ازجملهتازه  سفید دارند، مانند انواع گوشت میی را انتخاب کنید که میزان نمک کیغذاها -

 .هاي مناسب استفاده کنیدادویه ها واز چاشنی یماکارون
 مرزه در ایجاد طعم موثر خواهد بود.  سبزیجات معطري چون ریحان و، سیر وپیاز، فلفل سبز استفاده از آب لیموي تازه، -
و  صحیح غذایی رژیم کارشناس تغذیه، راهنمایی با شودمیتوصیه  ،فشار خون باال بیماري عروق کرونر و مانند دیابت،هایی در صورت داشتن بیماري -

 .کنید و رعایت کرده دریافت را خود مناسب
داشته دقیقه در روز  45تا  40فیزیکی  فعالیتبا نظر پزشک   کردهاجتناب استراحت طوالنی مدت در بستر زمانی که بیماري تحت کنترل در آمده از  -

 باشید.
 ي تحت کنترل در نیامده از فعالیت بدنی غیر ضروري ( مثل باال رفتن از راه پله ) خودداري کنید. رتا زمانی که بیما -
 خیلی سرد یا هواي مرطوب اجتناب کنید. ،ي خیلی گرمهادر محیط فیزیکیهاي از انجام فعالیت -
حین فعالیت تنگی شدت فعالیت خود را کاهش دهید. اگر اگر نتوانستید این کار را انجام دهید  مطمئن شوید قادر هستید حین فعالیت صحبت کنید -

 درد یا سر گیجه رخ داد فعالیت فیزیکی خود را کم کنید.نفس، 
 .کنیدهاي سنگین و کار زیاد اجتناب از انجام فعالیت وبا حرکات مالیم ختم کنید و یک دوره آرامش داشته باشید  فعالیتهاي خود را -
 .کنیدي مخصوص استفاده هاخود را به منظور جلوگیري از ورم باال ببرید و در طی روز از جورابي استراحت پاهاي هادر طی دوره -
 نگیرد. در معرض هواي خیلی گرم یا خیلی سرد قرار در مرحله حاد در وضعیت نشسته یا نیمه نشسته قرار بگیرید. -
پیشگیري  به تنباکو) ،دخانیات (سیگارالکل و ، عدم مصرف آنفوالنزا و پنوموکوكسازي نسبت به از عفونت با ایمن پیشگیري ،وزن روزانهو کنترل عالئم  -

 .کندمیبیماري کمک از بدتر شدن 
تجویز  دیژیتال براي تقویت و تنظیم ضربان قلبو داروهاي  از خانواده  ها) براي کاهش تجمع مایع در بدن و تورم اندامها(دیورتیک داروهاي ادرارآور -

 شود. می
 شود. میتجویز اي ضد نامنظمی ضربان قلب براي منظم کردن ضربان قلب داروه -
 حتی اگر فشار خون طبیعی باشد.  است داروهاي گشاد کننده عروق براي کاهش فشار خون -
خودسرانه مسکن تا با وضعیت کنونی شما دوز دارو را تغییر دهد و از مصرف  کنید دوره درمان را کامل و جهت تجویز مجدد دارو به پزشک مراجعه -

 خودداري کنید.
 مراجعه کنیدو یا پزشک بیمارستان  در صورت مشاهده موارد زیر به

 روز  1-2کیلوگرم در عرض  5/1-2تب، دردهاي عضالنی، بدتر شدن عالیم، افزایش وزن به میزان حدود  -
 خستگی و بی قراري  خس سینه، سرفه همراه با زیاد شدن خلط یا خلط خونی، تنگی نفس،خس سردرد و سرگیجه شدید، نامنظم شدن ضربان قلب، -
 اورژانسیسایر موارد نگران کننده و یا  -

 ینارسایی قلب
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