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 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 

 یدزو ا یو س یب یتاز هپات یشگیريپ
 باشد. یو قاشق و ... م یوانتراش و شانه،  ل یشر یر،شما شامل ناخن گ یشخص یلوسا نکنیداستفاده  یگراند یلوسا از -
 هرگز از وسایل تیز و برنده، نظیر سرنگ و سوزن، تیغ اصالح و مسواك به صورت مشترك استفاده نکنید.  -
 شود، نظیر خالکوبی و حجامت در مراکز غیرمطمئن و آلوده پرهیز کنید.از انجام کارهایی که به سوراخ شدن و ایجاد خراش در پوست منجر می -
 کنید. از تماس جنسی مشکوك و حفاظت نشده پرهیز -
 .یدنسبت به ترك آن اقدام کن یددار یادبه مواد مخدر اعت اگر -
 خود اقدام کنید. B یتواکسیناسیون هپات یقبه سه نوبت تزر نسبت -
 .کنیدوسیله پانسمان بخوبی محافظت ه بو در صورت ایجاد زخمی در بدن زخم را با آب و صابون شستشو داده  -
 آوري کرده و بسوزانیم. اشیاء آلوده به خون را در کیسه پالستیکی جمع -
 .کنیدبا مواد ضدعفونی کننده مانند مایع سفید کننده لباس تمیز ا شوند سریعخون آلوده میه وسائلی را که ب -

 )A(آ یتاز هپات پیشگیري
 .کنید یتقبل از غذا خوردن را رعاها با آب و صابون بعد از توالت و فردي خصوصاً شستشوي دست بهداشت -
 کنید.ضدعفونی  یحمصرفی را به طور صح سبزیجات -
 .یدشخصی، ظروف غذا و آشامیدنی خود را باید از ظروف دیگران جدا کن لوازم -
 .کنید يخوددار یدناز خوردن و آشام یالیزمحل انجام د در -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 . یدرا داشت یتانواع هپات یا یدزا عفونت مئعال تانخانواده ياز اعضا یکی یاشما  اگر -
 اسهال) یا و ، سرفهظاهر شوند (تب یگرد عفونت یک مئعال -
 شود یجادا یهتوج قابل یرو غ یدجد مئعال -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یالیزدر د یروسیعفونت و
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