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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 

 آرام آرام وارد معده شود. یدو بگذار یدوارد معده نکن یعرا سر یهمحلول تغذ -
  .یدراست قرار ده يپهلو يرو یانشسته  یترا در وضع یمارب یهدر زمان تغذ حتماً -
بلکه آهسته با  یدنکش یمارپوست ب يرا رو يدستمال کاغذ یا. گاز کنیدرا خشک  آن یو به آرام ییدروز اطراف لوله را با آب و صابون بشو هر -

 .کنیدگذاشتن و برداشتن دستمال پوست اطراف لوله را خشک 
 .یدکن یريمانده در معده را اندازه گ یباق ياز غذا دادن حتماً مقدار غذا قبل -
 .کندیکمک م یاربس یماربه ب یو جسم یکار از لحاظ روح ینا یزدبجود و دور بر یاغذا را بو کند، بچشد  تواندیدوست داشت م یمارکه ب یورتص در -
 . یدرا به دقت ثبت کن دهیدیم یمارکه در هر وعده به ب ییغذا مقدار -
 .یدکن يداخل کردن لوله خوددار یا یدنکش از -
 .یردتوسط افراد با تجربه انجام گ یدلوله با تعویض -
 . یدبده یمارمکرر به ب يغذا را با فاصله ها یتهوع دارد بهتر است حجم کم یمارکه ب زمانی -

 کنیدن يخوددار یماربه ب ییوعده غذا یکغذا در یادي: از خوراندن حجم زتذکر
 .یزددهان را در آن بر یاتتا محتو یدقرار ده يو یاردر اخت یو ظرف یدسمت خم کن یکو به  یاوریدرا باال ب یمارسر ب کندیاستفراغ م یمارب اگر -
 یهشودهان یاآب ساده و  یامسواك را تحمل کند از محلول آب نمک  تواندینم یماراگر ب ییدرا بشو یمارمرتب دهان ب یدکن یزمان استفراغ سع در -

 .یدشستن دهان استفاده کن يبرا
 . یدکن یهمحلول ته یبرف يحاو ياز فرموالها یاو  ياموز، ماست، برنج کته یر،ساده مانند پن يرا از مواد یمارب ییغذا یمزمان اسهال برنامه رژ در -
 . یدکن يخوددار یمارچرب در زمان اسهال به ب يداغ، قهوه و غذا یعاتما ي،و سبز یوهدادن م از -
 و شسته شود. یزتم یهن شودها یابا آب و نمک  یماردهان ب حتماً -
 و ... یانواع ژله، بستن یاهستند  یرینکه ش ییشود مانند غذاها یخال یعد که معده سریاستفاده کن ياز مواد یدبا ییاشتهایزمان ب در -
 کند. یافتالزم را در يمقدار انرژ یمارتا ب یداضافه کن یمارب ییخشک به مواد غذا یرو ش هایتامینو ها،ینمانند پروتئ ییغذا هايمکمل -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 اطراف لوله یزيترشحات و خونر زخم، -
 یدشد اسهال -
 تهوع و استفراغ -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 با لوله یهتغذ
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