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: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 

.مفید باشدبیمارانازبعضیبراياستممکندر رختخواباستراحت-
کنید.کار و ورزشمقدار متوسطگیرید. بهبدهد از سر میاجازهشماتوانکهتدریجاً و هر قدرخود را روزمره، کارهاياز بهبوديپس-
.باشیدداشتهمناسبغذاییرژیمحاملگیمراحلدر تمامبا مشورت پزشک .کنیداستراحتمقدار کافیبه-
د.بخوریبیسکوئیتو خشکیا شیرینیسوخاريناناز غذاي خشک مانند رختخوابازبیرون آمدن از کنید،  قبلمیتهوعها احساساگر صبح-

.زیادتر باشدتعدادبا و حجمکمبهتر استغذاییهايوعده
.، شیر و پنیر را محدود کنید، خصوصاً کرهلبنیاتمصرفرا کم کنید.یا پر ادویهو چرب و نفاخکردنیسرخغذاهايمصرف -
خواب بخورید.یک ماده غذایی پر پروتئین مثل پنیر قبل از-
کنید.تهوع اجتناباز بوئیدن و یا خوردن غذاهاي محرك-
از مصرف غذا نوشیدنی مصرف نکنید. یخ بجوید.دقیقه بعد30تا -
دهید.خواب کاهشمصرف شکالت، چاي و قهوه به دلیل داشتن کافئین را قبل از-
دهید.کاهشغذاهاي شیرین را مصرف-
.باعث تهوع می شوداز گرسنگی و خالی بودن معده جلوگیري کنید زیرا خود-
.کنیداز خوردن بعضی سبزیجات مثل کلم و اسفناج پرهیز-
شود. یک روش خوب این است که میبراي خوردن غذا کم شمایکباره حجم زیادي مایع مصرف نکنید زیرا معده به این ترتیب پر شده و اشتهاي-

نوشیدنی را در طول روز جرعه جرعه بنوشید.یک
.نکنیدمصرفبا پزشکمشورترا بدونداروییهیچ-
ناگهانی ایجاد تهوع می کند. وضعیت خود را از نشسته به ایستاده و خوابیده آهسته تغییر دهید.تغییر وضعیت-
.باعث تحریک تهوع می شودزیرانزنیدبالفاصله بعد از مصرف غذا مسواك .در ساعات اولیه خارج شدن از بستر، از انجام حرکات شدید پرهیز کنید-
تماشاي تلویزیون و یا رفتن به منزل یکی از دوستان . گوارش و در نتیجه تهوع می شوداز اضطراب و آشفتگی دوري کنید زیرا باعث اختالل دستگاه-

کند.میا از تهوع پرت یا بستگان راه خوبی براي مقابله با استرس بوده و حواس شما ر
ي تهوع دراز بکشید.هابه محض احساس اولین نشانه-
توانید حوله سرد بگذارید.می. و بر روي گردن خود کنیدادامه حالت تهوع می توانید از کیف یخ یا حوله سرد روي ناحیه معده استفاده در صورت-
.مصرف زنجبیل، باعث بهبود شدت تهوع و دفعات استفراغ می شود-
. بخوابیدتوانید در طول روز میسعی کنید به اندازه کافی استراحت کنید و اگر -
بپرسید.B6در مورد ویتامینخودبخورید. از پزشک معالجبه موقعهایی را که برایتان تجویز شدهنسعی کنید ویتامی-
خواهید که داروي شما را عوض کند.بخودکند از پزشکمیي مولتی ویتامین تهوع شما را زیاد هااگر آهن موجود در قرص-

در صورت مشاهده موارد زیر به پزشک مراجعه کنید
ي فوق مؤثر نبود هایک از راهاگر هیچ-
.شودبدتروزنیا کاهش، استفراغ، تهوعدرمانرغماگر علی-
.دهیداطالعخود پزشکرا بهتغییر غیرطبیعیکنید و هرگونهخود را وزنروزانه-

(هیپرآمیزیز)استفراغ حاملگی تهوع و 


