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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:

 سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:بیمار محترم ضمن آرزوي 
 مراقبت در منزل :

 یست؟چ بیماري -

 یاو  یاختالل جسم یک یماري. بيبلکه عبارت است از رفاه و آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنو یستفقط فقدان بیماري و نقص عضو ن سالمتی -
 یم کاهشرا يشود و رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و معنو یفرد م يرفتارها یامختلف بدن و  يعملکرد بخش ها یادر ساختمان  ییراست که سبب تغ یروح

 يو معنو یفرهنگ ی،اجتماع یطی،مح ی،عقالن ی،روان ی،که عبارتند از: جسم یرندگ یدر نظر مرا از ابعاد مختلف  یدهد. سالمت
 ها: یماريب یجادا علل -

 یمیایی،و ش یزیکیها)، عوامل ف یکروب(مانند م یستیعوامل ز یک،و ژنت یها شوند که عبارتند از: عوامل ارث یماريتوانند باعث بروز ب یم یمختلف عوامل -
 ها (مانند تصادفات) و... یبجراحات و آس

 ها: یماريب انواع -

هستند مانند  یتقابل سرا یگرفرد به فرد د یکهستند که از  ییها یماريب یرواگ يها یماريشوند. ب یم یمتقس یرواگیرو غ یرها به دودسته واگ یماريب انواع -
 یماريمزمن هستند، دوره ب اهستند و اکثر آنه یگرانبه د یتسرا یرقابلو غ یندآ ی. بیماري هاي غیر واگیر اکثرا در اثر چند علت توام بوجود میسرماخوردگ

 و...  یعروق قلب، سکته قلب یگرفتگ یابت،ادامه دارند مانند: د یزندگ یانتا پا یمدت بوده و گاه یطوالن

 ها: یماريو نشانه ب عالئم -

عبارتند از: مصرف  یرواگیرغ يها یماريعوامل خطر ب ینتر یعشوند. شا یماري هاي مبتال مبی ینبه ا یرواگ یرغ يها یماريجامعه به واسطه  عوامل خطر ب افراد -
 و... یروان يکم، فشارها یبدن یتفعال یح،صح یرغ یهمصرف مشروبات الکلی  تغذ یات،و  دخان یگارس

است مانند  یفاحساس و درك شده قابل گزارش و تعر یماراست که تنها توسط فرد ب ییراتیکندکه در واقع تغ یبروز م ییدر فرد نشانه ها یماريبروز ب هنگام -
نشانه است که  یک درددل. مثالً شودیگفته م یمشوند که  عالداده  یصتشخ یدرمان یمت یاممکن است تنها توسط پزشک  ییراتاز تغ یسردرد، تهوع و... بعض

 شود عالمت است.  یتوسط پزشک کشف م ینهکه با معااما وجود توده داخل شکم  داردیاظهار م یمارب

 ها: یماريب تشخیص -

موارد،  یرخون و سا یشآزما یولوژي،مانند راد یصیتشخ يو کمک گرفتن از روش ها ینهمعا یق،با اخذ شرح حال دق ياز مراجعه به پزشک، معموال و پس -
 ی، بازتوانیدرمان جراح یی،باشد: درمان دارو یرتواند شامل موارد ز یدهد که م یم یشنهادپ یبرنامه درمان یکشما  يدهد و برا یم یصرا تشخ یماريب

 موارد یرو...) و سا یسوزن ی،و...)، طب مکمل (طب سنت یزیوتراپی(ف

و  یسالمت ینهدر زم یروزمره، مشکالت قبل یدگو مشکالت موجود، عادات زن یماريب یمعموماً شامل: بحث و گفتگو راجع به عال یجسمان ینهو معا یبررس یک -
 یازن یبه اطالعات شکپز یشگیري،پ يراه و روش برا ینبهتر یینبا تع یحصح یصتشخ یکبه  یدنرس يباشد. برا یم یمارب ینهها و معا یماريب یسابقه خانوادگ

 . یدبگذار يو یارآنها را در اخت یدتوان یدارد که تنها شما م

 يبرا یجیابزار را یصی،تشخ يو..). روش ها یولوژيخون، عکس راد یشرا در خواست کند (مانند آزما  یصیتشخ يشما روش ها ياست پزشک برا ممکن -
 هستند . یروش درمان ینبهتر یزي،طرح ر یامزمن  يها یماريها، تحت نظر قراردادن ب یماريب یصو تشخ یینتع

 سالمت و بیماري
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