
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 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 

 که باید رعایت کنید با پزشک خود و یا در صورت نیاز با کارشناس تغذیه مشورت کنید.میدر رابطه با رژی -
ل از افزایش مصرف مایعات قب دیگري با محدودیت مصرف آب مواجه هستید،قلبی یا کبدي مبتال هستید یا اگر به هر دلیل  هاي کلیوي،اگر به بیماري -

 مشورت کنید. با پزشک خود
 .کنیدز مصرف نوشابه هاي گازدار و آب برخی میوه ها (به ویژه گریپفروت) و غذاهاي حاوي اگزاالت فراوان پرهیز ا -
 از پروتئین هاي گیاهی استفاده کنید. -
 آن)  (به علت وجود سیترات در آب پرتقال مصرف کنید. روزانه یک لیواندر صورت امکان  -
 .تشکیل سنگ داشته باشید ورزش در پیشگیري ازمیروزانه تحرك کافی و ک -
 گردد.میافزایش تحرك در هر زمان ممکن توصیه  بیشتر از سابق راه بروید و -
 است مایعات بیشتري بنوشید.کنید یا فعالیت ورزشی شما زیاد میدر صورتی که در آب و هواي گرم زندگی  -
عدم تحرك و  .است مفید طناب زدن سواري، دوچرخه زدن، قدم مانند باز فضاي در سبک هاياسترس بپرهیزید. ورزش وزن مناسب داشته باشید از -

 شیوه زندگی ساکن و بدون حرکت را کنار بگذارید.
 کنید. شود اجتنابمیآن  غلظت افزایش و کاهش ادرار باعث که زیاد کردن عرق از -
با ( گیرند طناب زدن نیز راهکار مناسبی است.میقرار  )را دارد مثانهلوله اي که وظیفه انتقال ادرار از کلیه به (هایی که در حالببراي درمان سنگ -

 نظر پزشک)
 5تا  4این مسئله در مورد تمام بیماران مورد انتظار است) اما این عارضه نباید بیش از ( دیباید انتظار خون ادراري را داشته باش در زمان دفع سنگ، -

 روز به طول انجامد. 
 در صورت عدم رفع درد با مصرف داروي تجویزي پزشک را  آگاه کنید. -
توانید با استفاده می سنگ اقدام کنید.هاي دفعی و تعیین نوع و ترکیب آنها به جمع آوري بخواهد براي آزمایش سنگ شما ممکن است پزشک معالج -

 ها از داخل آن)ي سنگآوري ادرار در یک ظرف و جمع آور (جمع هاي دفع شده از کلیه را جمع آوري کنید.و حتی شن هاسنگ از یک صافی،
 .کنیدباشد به پزشک مراجعه میو اگر درد مقاوم  کنیدبراي کاهش درد در منزل، مسکن را طبق دستور استفاده  -
 به صورت دوره اي جهت جلوگیري از عود مجدد تشکیل سنگ به پزشک مراجعه کنید. -

 مراجعه کنیدو یا پزشک ه بیمارستان درصورت مشاهده موارد زیر ب
پریدگی، عرق سرد سرگیجه، کاهش فشار خون، رنگ  ، 38درجه حرارت باالتر از  بوي ادرار، تغییر در رنگ و عدم توانایی در تخلیه ادرار، افزایش درد، -

 و تاري دید
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 )یک(رنال کول یويدرد کل
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