
 

 بیمار وخانوادهآموزش به  -2شماره فرم 

 مراقبت هاي پس از ترخیص         
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 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 

را  یزیوتراپیو ف یدنشسته قرار ده یمهرا به صورت ن یمار. سپس بیدبا آب بخور ده یقهدق 20-30را حدود  یمارابتدا ب یزیوتراپیقبل از انجام ف -
 .یدانجام ده

انجام  ینهکار را در هر دو سمت قفسه س ین. اکنیدبه سمت باال ضربه وارد  ینهقفسه س یینخود را به صورت کاسه در آورده و از سمت پا دست -
 به سمت باال زده شود. ینهقفسه س ییناز پا یدضربه ها با کنیدنقاط زده شود. دقت  یها در تمامضربه یدکن یو سع یدده

 .کنیدبه سرفه  یقرا تشو یمارب یزیوتراپیانجام ف ینح در -
 .یدمجدداً تکرار کن ینهکار را در پشت قفسه س ینو ا یدبه پهلو بخوابان یستکه قادر به نشستن ن یکامالً نشسته و در صورت یترا در وضع بیمار -
و از  کنید يخوددار ینهدر آن قسمت از قفسه س یزیوتراپیشده باشد از انجام ف ینهقفسه س يهادر استخوان یدچار شکستگ یمارکه ب یصورت در -

 . یدبخواه ییپزشک معالج خود راهنما
را انجام  ینهقفسه س یزیوتراپیاست بهتر است قبل از هر بار ساکشن کردن ف یبار در روز کاف 3دارد اما حدود  یمارترشحات ب یزانبه م بستگی -

 .یدده
 .یدانجام ده را ینهه سقفس یزیوتراپیف یدبا یمارکامل ب يزمان بهبود تا -
 .یندازیدب یقرا به تعو یزیوتراپیتهوع و استفراغ داشت، ف یمارب یزیوتراپیف یندر ح اگر -
 بکشد. یقنفس عمو  کند تا مرتب سرفه یدکن یقرا تشو بیمار -
 شود. یم یهمانع تجمع ترشحات در ته ر یترا شروع کند. فعال یبدن یتتر فعال یعهر چه سر یدرا وادار کن بیمار -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 یخون خلط -
 یزیوتراپیرغم ف یخلط عل افزایش -
 نفس و تب تنگی -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 ینهقفسه س یزیوتراپیف
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