
آموزش به بیمار وخانواده-2شماره فرم 
هاي پس از ترخیصمراقبت 

: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 

بروید.و راهایستادهمدتیساعت1-2سفر هر در طی-
.انجام دهیدعمیق)(تنفستمرینات تنفسید ویسرفه کن، جهت جلوگیري از جمع شدن ریه-
کنید.خودداريبیماريدر طی،در بسترمدتطوالنیاستراحتبراي جلوگیري از بروز مجدد بیماري از-
از بستر) برخاستندر هنگامچهدر بستر واستراحتدر هنگام(چه.کنیداستفادهکشیاز جورابنقاهتدورهدر طی-
کنید.خودداري، یکدیگر بیندازیدپاها را رويها یا مچساقهکحالتیبهاز نشستن-
خونریزي می شودخود را در مقابل سقوط بر روي اشیایی که باعث کبودي وخونریزي باشید ودر هنگام مصرف داروهاي ضد انعقاد مراقب کبودي و-

حفظ کنید.
هاي زمان انعقادمرتب طبق برنامه زمانبندي شده توسط پزشک، جهت انجام تستعارضه داروهاي ضد انعقاد است باید ،به دلیل اینکه خونریزي-

مراجعه کنید.
.مصرف سیگار را قطع کنید-
(به جهت مصرف داروهاي رقیق کننده خون و احتمال ایجاد زخم و عوارض آن). آقایان از ریش تراش برقی به جاي تیغ استفاده کنند-
جمع شده با پاهاي آویزان یاودیباال قرار ده،خونرکودیري از گهت جلوجبدون خم کردن زانو ردکه امکان داجاییتا درجه یا 30پاها را به اندازه -

د.یننشیند وینایست
کند.استفادهجراحیغیر ازدیگريهايدرصورت امکان از پزشک خود بخواهید از روش، دکنیغیرضروري اجتناب هاياز جراحی-
.ما به صورت خوراکی داده خواهد شدانعقادي در جهت حل کردن لخته و جلوگیري از ایجاد دوباره آن به شداروهاي ضد -
د.یزیر جلدي خودداري کناز تزریق عضالنی وداروهاي مسهل استفاده نکنید و،Kویتامین ، از داروهاي آسپریني ضد انعقاددر هنگام مصرف داروها-
داروهاي ضدانعقاد در آن ثبت شده باشد همراه داشته باشید. دستبند یا کارت مشخصات که مصرف -
را تحت تاثیر قرار می دهد.Kاجتناب کنید زیرا جذب ویتامین از مصرف بیش از حد ملین ها (خوراکی و یا دارویی)-
.استفاده نکنید)مارچوبهماهی،پیاز،مثل خانواده کلم،(Kدر طول درمان از مصرف غذاهاي حاوي ویتامین -
در صورت مشاهده موارد زیر به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید-
سردرد سیاه و قیري رنگ، استفراغ وتند، سرفه، مدفوعتنفس، قلبطپش، قفسه سینهدردوجودصورتدر-

)یهری(آمبولیچربیالخته خون 


