
 

 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 

 .یدقرار نده ینو بنز یلروغن، گازوئ ینر،ت ي،الکل، اسپر ،یژندر کنار کپسول اکس -
 .کنید يجداً خوددار یژنتراش در کنار کپسول اکس یشو ر یگارمانند فندك، س یلیاستفاده وسا از -
 به آن ضربه وارد نشود. یاناًو اح یفتدن ینزم یژنکپسول اکس یدباش مراقب -
 .یدکن یريکننده و آب جرم گ یآب مقطر را با مواد ضد عفون يظرف محتو باریکچند روز  هر -
 .یددست نزن یژنبه کپسول اکس یچرب و روغن يهابا دست هرگز -
 ي،حرارت زا مانند: بخار یلوسا یکرا نزد یژنکپسول اکس یدباال باشد و هرگز نبا یدنبا شودیم يدر آن نگهدار یژنکه کپسول اکس یاتاق دماي -

 قرار داد. ... اجاق گاز و
 .کنیدو خشک  ییدو ماسک را دو بار در هفته با آب و صابون بشو ینیب یژناکس لوله -
. یدرا با آب شستشو ده یمارب ینیچند بار در روز دهان و ب ینخواهد کرد. بنابرا یخود احساس خشک ینیدر دهان و ب یمارب یژن،اکس یافتدر حین -

 دهان کمک کننده باشد. یاز خشک یشگیريپ يبرا تواندیم یزنبات نآب یدنمک
. در یدکن یو زخم بررس يرا از نظر قرمز بار در روز آن ینآن قرمز نشود و چند یرکه ز یدقرار دارد مراقب باش یمارپشت گوش ب یژنلوله اکس اگر -

 .یدده ییرآن را تغ يلوله جا یرصورت قرمز شدن ز
 .کنیدپرستار سؤال  یارا از پزشک و  یژنو نحوه کار با کپسول اکس یژناکس میزان -
 یموجود در کپسول کاف یژناکس یزانم یعنیرا نشان داد  یترل 5 یرو عقربه ز یدرا باز کرد یژنکننده فشار اکس یممدرج تنظ یلهعقربه وس اگر -

 پر شود. یژنمجدداً کپسول اکس یدبا باشد،ینم
 یدمراجعه کنو یا پزشک  یمارستانه بب یرصورت مشاهده موارد ز در

 تنفس يتنفس و تند سختی -
  یمارب يهاناخن یرها و زلب یآب رنگ -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یدرمان یژناکس
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