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 مراقبت هاي پس از ترخیص         

 

 :شماره پرونده                                   
 

 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

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

 نام پدر:

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

 .یدکن ي) خودداریکوتینداشتن ن یلبه دل( یاتگازدار و دخان يمانند قهوه و نوشابه ها ینکافئ ياز مصرف مواد دارا -
 و کالباس جداً دوري کنید.  یسغذاهاي حاضري  و سوس ماننداز غذاهایی که نمک زیادي دارند  ییو در رژیم غذا یدنمک را کاهش ده مصرف -
 . یداستفاده کن یدتوان یرا م یجاتو سبز یوهم ینی،زم یبنمک، گندم، برنج، س یمرغ،گوشت، نان ب تخم -
 کند) یم یشتروزوز گوش را ب ی،. (خستگخستگی بیش از حد، می تواند برایتان مشکل ساز شود یراز یداستراحت کن یاندازه کاف به -
 .یدکن يشود خوددار یحرکات سر م یشکه باعث افزا یتیانجام هرگونه حرکت و فعال از -
 . یدکن يخوددار ،خطرناك آالتینماش کار در اطراف یا از نردبان باال رفتن ،یرانندگ از -
 . یدشود انجام ده یآرامش شما م یشمنظم که باعث افزا یورزش برنامه -
 .یدو بدون کمک راه نرو یددر بستر استراحت کن یبرطرف شدن تهوع و منگ تا -
. گوش دادن هر نوع صدایی از طریق واکمن ها، هدفون ها و یا هر وسیله اي که مستقیماً وارد یدکن يبلند خوددار يقرار گرفتن در برابر صداها از -

 گوشتان شود ممنوع است. 
 .یدشو یرهنقطه خ یکو به  داریدچشم ها را باز نگه  دراز بکشید و یجه،هنگام سرگ در -
 . یدو اضطراب را کاهش ده  یروان یروح فشار -
 یک. تیدرو یکه به رختخواب م یزمان یژهشود، به و یم یدهساکت و آرام راحت تر شن يها یط. معموالً زنگ گوش در محیدرا سرگرم کن خودتان -

 . یدتواند به شما کمک کند که زنگ گوش خود را فراموش کن یم یکاستفاده از موز یو،راد يصدا یاتاك ساعت و 
 .کنید یترا رعاآنفوالنزا  و یسرما خوردگاز  یريجهت جلوگ یبهداشت نکات -
 .یدو با پزشک خود مشورت داشته باش يو محصوالت مشابه آن خوددار یداس یکو مفنام یکلوفناكپروفن، دیبو، ناپروکسن و ا یناز مصرف آسپر -
 . کنید ينسخه خوددار یدو تجد یو از قطع ناگهان یدو آرام بخش ها را طبق دستور پزشک مصرف کن یجهضد استفراغ و سرگ داروهاي -

 کنید یتداروها رعا ینهنگام مصرف ا یدبا یلموارد ذ، ینپرومتاز یافو ش یازپامد، یزینمکل یزصورت تجو در
 .یددارند اجتناب کن یاريبه هوش یازکه ن ییکارها و یدارو از رانندگ ینمصرف ا ینح در -
 .یددهان از آدامس بدون قند استفاده کن یبرطرف شدن خشک براي -
 .یدکن یتهمراه با دارو را رعا ینمصرف کافئ یتو محدود يمصرف دارو خوددار ینمصرف الکل در ح از -
 .یدکن يمدت خوددار یپس از استفاده طوالن یازپامد يدارو یقطع ناگهان از -
 .یدکن یسآن را با آب سرد خ ،ینپرومتاز یافاز گذاشتن ش قبل -
 .یداستفاده کن ...) پرتقال و ی،(موز،گوجه فرنگ یمپتاس يحاو ي) از غذاهایکس،هیدروکلروتیازید(مثل الز یمادار آور، کاهنده پتاس يداروها یزصورت تجو در -
 یکوتینیکن یدمصرف اس یلاحساس ضعف بدل رنگ و یرهپوست، ادرار ت يتهوع، استفراغ، کاهش اشتها، زرد یجه،مثل سرگ یصورت بروز عالئم در -

 .یدبه پزشک مراجعه کن
 .یدبه پزشک اطالع ده ینمتانتل یا ینمصرف پاپاور یلدله ب ... ضربان قلب و يتند یق،تعر یجه،درد، سرگ یاتورم  ي،صورت بروز عالئم قرمز در -

 یدمراجعه کنو یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در
 رجه د 38 ياز دو گوش، استفراغ مقاوم ، تشنج ، غش کردن، تب باال یکدر هر  ییشنوا کاهش -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یاختالل در گوش داخل
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