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 :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 

 .کنیداز پرخوري پرهیز  -
 . یدو قهوه خودداري کن يدار مانند چاکافئین مصرف مواد از -
 .یدمشورت کن یهجهت کاهش وزن با کارشناس تغذ ید،که افزایش وزن دار یصورت در -
کند، بلکه تعداد و شدت نه تنها از یبوست و زور زدن جلوگیري می یراز ییداستفاده نما یجاتو سبز یوهرژیم غذایی کم نمک و پرفیبر مانند م از -

 دهد. را کاهش می ینهحمالت درد س
 .یدکن يبدون اجازه پزشک خوددار يمانند وزنه بردار ینسنگ يها. انجام ورزشیدکن یمرا با نظر پزشک تنظ یورزش هايیتانجام فعال میزان -
 .یدکن يسرد خوددار یاگرم  یلیخ يهایطدر مح یتفعال از -
و تا قطع کامل  یدو قرص نیتروگلیسرین را سریعاً زیر زبان قرار ده یدو بنشین یدهاي خود را متوقف کنفعالیت تمامیدرد باید  یجادصورت ا در -

 . یددرد استراحت کن
. براي جلوگیري یدتوان قرص را زیر دندان خرد کرد، از بلع بزاق باید خودداري کندر موارد درد شدید می یزبان یرتسریع در شروع اثر قرص ز براي -

 .یددراز بکش ،از کاهش فشارخون
 .یدشدید شد به اورژانس مراجعه کن. اگر درد کاهش نیافت یا یددقیقه زیر زبانی مصرف کن 5 -10قرص را به فاصله  3تا  یدتوانموقع درد می در -
در تخت  یتوضع ییرتغ یننگه داشتن نفس در ح ی(مانور والسالوا به معن.یداجتناب کن زور زدن در موقع اجابت مزاجو  انجام مانور والسالوا از -

 )است
 یدروانپزشک مشورت کن یک. در صورت لزوم با یدخود بشناس یاسترس زا را در زندگ عوامل -
 .یدرا ترك کن یو مشروبات الکل یاتانواع دخان و یگارس مصرف -
 . باشیددر تمامی اوقات قرص نیترو گلیسرین را همراه داشته  -
زبان  یرها احساس سوزش زقرص یدهد. نشانه تازگماه اثر خود را از دست می 3 -6تازه استفاده شود زیرا در عرض  یزبان یراز قرص ز همیشه -

 .باشدمی
 .یدرا در شیشه تیره رنگ با درب بسته نگهداري کن یزبان یرز يهاقرص -
 شود.خیلی به بدن نزدیک نکنید زیرا دماي بدن باعث بی اثر شدن آن می ظرف قرص را -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 بکشد.  طول دقیقه 10-15از  ، بیشبا نیتروگلیسیرین و درمان استراحت رغم، علیصدري درد قفسه -
 شود. نمی برطرف نیتروگلیسیرین قرص شوید و درد با یکبلند می از خواب صدري اگر با درد قفسه -
  .است یا شدیدتر از حد معمول با گذشته متفاوت صدري درد قفسه اگر حمله -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 حاد) ي(سندرم کرونراختالل حاد عروق قلب 
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