
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 پس از ترخیصمراقبت هاي          

 

 :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 

 .را کاهش دهیددار مانند چاي و قهوه هاي کافئیننوشیدنی مصرف -
 . ید) مانند گوجه و مرکبات و ... قرار دهی(س C یتامینو يحاو یجاتو سبز یوهم یمارب یمرژ در -
 .یددر روز آب ده یوانل 10یال  8پزشک حداقل  یددر صورت صالحد یمارسالم ماندن پوست، به ب براي -
 .یریدپزشک تماس بگ یازخم با پرستار  یشرفتو درصورت پ ییدآبگرم بشو یارا با سرم شستشو  یه. ناحیدقرمز شده را در معرض هوا قرارده ناحیه -
 . یابدبهبود  تریعتا سر یدکه تاول زده را درمعرض هوا قرارده یو قسمت یدتاول زد، تاول را باز نکن یمارپوست ب اگر -
 یريبدن جلوگ یرتا خوردن و چروك شدن مالفه ز و از یدپنبه انتخاب کن یارا از جنس نخ  یمار.  مالفه بیدکن یضرا به طور روزانه تعو یمارب مالفه -

 .یدکن یضاصله تعوشدن بالف یسو در صورت خ یدکن
پانسمان ها با مشورت  یدباشد از نسل جد یترشحات م يو دارا یعوس یماراگر زخم بستر ب یا یدخشک کردن زخم از گاز خشک استفاده کن براي -

 .یدپزشک معالج استفاده کن
 . یدقسمت مخالف بخوابان يرا رو یمارساعت ب 2 يکه پوست قرمز رنگ شده حتما برا یدر صورت یدرنگ پوست دقت کن به -
 است .  یدمف یزمواج ن یااز تشک هاي هوا  استفاده -

 یدپزشک مراجعه کنبیمارستان و یا به  یرز مواردصورت مشاهده  در
 باشند.  یافتهن یامکه بعد از دو هفته مراقبت الت ايشدهیکبستر قرمز و تحر هايزخم -
 ترك خورده باشد.  یااطراف زخم بستر پاره شده  پوست -
 و تب وجود داشته باشد. یداغ یااطراف زخم بستر عالئم عفونت مانند ورم، درد، ترشح  نواحی -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 زخم بستر
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