
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 

. یدروزانه)مصرف کنیوانل8فراوان (یعاتدر فواصل غذا ماویدکنیلحجم کمتر مویشترغذا را در وعده ب-
.یدفراوان استفاده کنیعاتو مایجاتسبزیوه،از میبوستاز یشگیريپجهت-
.یدخود استفاده کنییغذایمو... در رژیتامینوین،شامل غالت، پروتئییغذايهاگروهیتماماز-
.یدتحرك داشته باشویدانجام دهيرویادهمثل پيهوازيهاورزشوسرفه ،یقتنفس عمی،تنفسيهااز عفونتیشگیريپجهت-
.یداستراحت داشته باشيهاها دورهیتفعالبین-
.یدکنیزپرهیکامل از رانندگيبهبودتا-
.یدکنيو خسته کننده خوددارینسنگيهاانجام ورزشاز-
.یدکنيو سرماخورده خودداریعفونيهایمارياز تماس با افراد مبتال به ب-
.کنیدیزشلوغ و پر ازدحام پرهيهاکامل از حضور در مکانيبهبودتا-
شما و افرادي که در تماس با شما هستند باید از ماسک استفاده کنند . -
.یدکنیتها قبل و بعد از غذا و تماس با ترشحات بدن را رعامناسب، شستن دستيفردبهداشت-
موجب کاهش آنیعاتو مصرف ماینوفنصرف قرص استاممیه،بدن شوید. اگر تب داشتیدحرارت بدن را به طور مرتب و روزانه کنترل کندرجه-

.شودیم
شود.خونریزيباعثاستشود، زیرا ممکندرد باید خودداريبراياز مصرف آسپیرین-
ع به پزشک اطالیتیحساسيهادر صورت بروز واکنشویددرمان را کامل کنید،ها آنها را به موقع استفاده کنیوتیکبیآنتیزصورت تجودر-

.یدکنياز قطع دارو بدون اجازه پزشک خوددار.یدده
يد و از مصرف الکل خودداریآب استفاده کنیوانلیکساعت قبل از غذا) و با 1-2(یشده دارو را با معده خالیهتوصیفامپین،ریزصورت تجودر-

شود.یمیچشميلنزهاترشحات و، شدن رنگ ادراریدارو باعث نارنجیناکنید
.یدشوینهتوسط دندانپزشک معاياو به طور دورهشودیتضد تشنج، بهداشت دهان و لثه رعايداروهایزصورت تجودر-
.یدکامل دارد اجتناب کنیاريبه هوشیازکه نییدر هنگام مصرف دارو از انجام کارها-
ن یهمه افراد اهل خانه که در تماس با فرد مبتال به مننژیت چرکی هستند باید براي پیش گیري تحت درمان قرار گیرند. درمان آنها با ریفامپ-

هفته در تماس با بیمار بوده اند پیشگیري الزم نیست. 2روز باید دارو مصرف کنند . اگر افراد بیشتر از 4است و به مدت 
کنیدمراجعه یمارستانبه بیرموارد زصورت مشاهده در
سردرد به ویژه در ناحیه پشت سر، تهوع، استفراغ جهنده، تشنج، اختالل در سطح هوشیاري از منگی و خواب آلودگی تا کما، خم شدن لگن تب،-

یپوستیرزیزيو زانوي بیمار هنگام خم شدن گردن، حساسیت به نور خونر
يعادیرغیزيخونریه،صلبیاشبه آنفلوانزا، زرد شدن پوست عالئم-

یتمننژ


