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:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق

:تخت
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تاریخ پذیرش: تشخیص (علت بستري): تاریخ تولد:
زن  جنس :  مرد  

پدر:نام 

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

هاي خشک شده، عدس و لوبیا، سبزیجات سبز برگ پهن مانند اسفناج، مرغ، میوهغذاهاي حاوي آهن زیاد از جمله گوشت قرمز، ماهی، مرغ، تخم-
.کنیدهاي حاوي آهن غنی شده مصرف کلم و یا غله

رف مصیها و سبزیجات حاوي ویتامین سدهد مانند آب پرتغال، توت فرنگی، کلم و یا سایر میوهخوراکی که جذب آهن را در بدن افزایش میمواد-
.کنید

. یدهاي غذایی خودداري کننوشیدن قهوه و چاي همراه با وعدهاز-
.یدکنيو تخم مرغ خام خودداریمصرف گوشت، ماهاز-
.یدبخوابیکافیزانها به مو شبیداستراحت کنیکافیزانطول روز به مدر-
مفید است.يباز مثل قدم زدن، دوچرخه سواريسبک در فضايهاورزش-
.یدکنيگردد، خودداریبه اندام ها میبسنگین که موجب آسیکیفیزيهافعالیتاز-
.یدکنيشدند دورینهواکسیبه تازگیاهستند و یمانند سرماخوردگیعفونهايیماريکه دچار بيافراداز-
.کنیدیزشلوغ و پر ازدحام پرهيجاهااز-
.کنیدپانسمان یلو بطور استریدنگه داریزرا تمخودبدني. زخم هایداستحمام کنروزانه-
.کنید. از مسواك نرم استفاده یدکنیتدهان و دندان را به دقت رعابهداشت-
.کنیدیريبروز صدمه و جراحت جلوگاز-
.کنیداستفاده یغتيتراش به جایشرینماشاز-
.یداستفاده نکنيانما و دماسنج مقعداز-
.یدنفس بکشینیاز بیمتمالبا-
.یدتا نیافتشویدصورت راه رفتن، توسط همراه حمایت در-
فشار داده شود.   و در پشت گردن قطعات یخ گذاشته شده و بینی یدصورت خونریزي از بینی، وضعیت کامال نشسته داشته باشدر-
دقیقه متوقف نشد، به پزشک اطالع داده شود.10خونریزي بعد از اگر -
.یدکني. از قطع دارو بدن اجازه و مشورت پزشک خودداریدطبق دستور مصرف کنیقاًشده را دقیزتجوداروهاي-

کنیدمراجعه یمارستانبه بیرئم زصورت مشاهده عادر
. کنیدشده به پزشک مراجعه یینفواصل منظم و تعدر-
یماريبینعالئم عفونت مانند تب در زمان ابتال به امشاهده-
یهقابل توجیرو غیدجدعالئم-
متوقف نشود.یقهدق10که بعد از خونریري-
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