
آموزش به بیمار وخانواده-2شماره فرم 
مراقبت هاي پس از ترخیص

:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق

:تخت

:نام نام خانوادگی:                

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

پدر:نام 

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

. یددهیشرا افزا)یاتو لبنیر(مثل شDیتامیناز ویغنيمصرف غذاها-
. یدتازه و حبوبات استفاده کنيهایوهو میجاتسبزیمرژاز-
.یدکنيبودار وسرخ کرده خودداريشوند از مصرف غذاهایکه داروها باعث حالت تهوع میصورتدر-
.یدکوچک استفاده کنيوعده هایانو از میدمنظم داشته باشییغذاياز افت قند خون وعده هایشگیريپبراي-
.ید) اجتناب کنیالکليدار( نوشابه هاینمواد کافئقهوه وي،از خوردن چا-
.یداز اندازه اجتناب کنیشبیبدنیتفعالو یت، عصبانیو فشار رواناسترساز-
ي،موتور سواري،سوارین، ماشیغواصي،کوهنوردکه در هنگام حمله خطرناك هستند مانند: شنا،ییهابه خصوص ورزشینسنگيهاورزش-

.یریدبگیادرا یمنیرده و نکات ااجتناب کو....يدوچرخه سوار
. یدهمراه است ورزش نکنیلغزنده و نور کم که کار در آن فضا با خطراتيدر جاها.یدامن را انتخاب کنيفضایکورزش کردن براي-
.یدساعت در شبانه روز استراحت کن8یال6اقل حد-
.یدکنيخودداریاتاستعمال دخاناز-
)یادزيسروصدایایونتلوزیوتر،کامپیتورالمپ، مانید(مانند نور شد.یدو از آنها اجتناب کنییحمله را شناسایجاداعوامل-
شود)یدر کودکان مالحظه میشترتوانند باعث بروز تشنج شوند. (هرچند تب و تشنج بیتب و عفونت میدداشته باشیادبه-
.یدشنا نکنییو به تنهادهیدقرار یاناده را در جرو هنگام حمام کردن افراد خانویدباشیددر دیشتربیدکنسعی-
.یدبه همراه داشته باشيمواقع ضروريبرایپزشکییشناساکارت-
داروها در فواصل منظم و طبق دستور پزشک مصرف شود..یدرا بدون دستور پزشک قطع نکنخوديداروهاهرگز-
.یدانجام ده)يصورت دوره ابه روها را در خون طبق دستور پزشک (غلظت دایريگاندازه-

ضدتشنج يصورت مصرف داروهادر
.یدشویزیتتوسط دندانپزشک وياشود و به طور دورهیتلثه رعادهان وبهداشت-
.یدکامل دارد اجتناب کنیاريبه هوشیازکه نییهنگام مصرف دارو از انجام کارهادر-
.یدبا پزشک خود مشورت کنیباردار بودن، قبل از هر نوع جراحیاصورت اختالل در عادت ماهانه و در-
.یدمحرکها و خواب آور مصرف نکنیاهی،گيپزشک داروهاةاجازبدون-

کنیدمراجعه یمارستانبه بیرصورت مشاهده موارد زدر
یدعالئم جدیرو سايخود به خودیوخونمردگیپوستیرزیزيگلودرد، خونرتب،-
.یدطول کشیقهدق3ـ5از یشتشنج باگر-

تشنجو صرع


