
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 ي پس از ترخیصهامراقبت         

 

 :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 تا  یدمصرف بیش از اندازه چاي، قهوه، سوپ، آش و حتی آب براي افرادي که دچار زخم معده هستند مضر بوده و باید از غذاهایی استفاده کن -
 حد امکان آب آنها گرفته شده است.

  .یدسبک بخور يوعده غذا 6تا  5 ییوعده غذا 3 يجا به -
و خوب  یدآهسته غذا بخور .یدنداشته باش یگونه اضطراب و ناراحت یچموقع غذا خوردن ه ید. بایداستراحت کن میک ییو بعد از وعده غذا قبل -

 .یدبجو
تند را  يهاو غذا یدکن یزجداً پره هایاز خوردن سرخ کردن کم باشد. یدغذا با یچرب .یدکن يا خودداراز خوردن غذ یدنقبل از خواب ساعت 1  -

 .یدمصرف نکن
 .کنید یزالکل پره ینو همچن یاهفلفل قرمز و س یرجات تند نظ یهادو یر،(گازدار)، س کربناته يهایدنیمصرف مرکبات، قهوه و نوش از -
 .یداجتناب کن ینسنگ هايیتفعال از ید،کوتاه داشته باش يهاطول روز استراحت در -
 . است يو ضرور یدمف یارهستند، بس عشریکه دچار زخم معده و زخم اثن يافراد يبرا رويیادهخصوصاً پ یورزش حرکات -
 .کنیدرا ترك  یاتالکل و انواع دخان یگار،س مصرف -
، مطالعه و یزیونمانند تماشا کردن تلو یحیتفر يهایتآرام، فعال یطمح ي،آرام ساز یناتتمر یت،وضع ییرضد درد مانند تغ ییدارویرغ هايروش -

 .یدصحبت را فراهم آور
 .یدکن يدور یو از فشار روان یدداشته باش یحتفر سرگرم کننده و هايفعالیت -
. یدخود باش یدرمان يهامراقبت پیگیر و یدکامل کن را خود یدوره درمان یکوباکتردرمان هل يداروها برا یرسا و هایوتیکب یآنت یزدر صورت تجو  -

 .یدکن ياز قطع دارو بدون اجازه پزشک خوددار
 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرصورت مشاهده موارد ز در

 درد معده و بدتر شدن عالئم با توجه به درمان  یشو افزا یبوستاسهال و  تب، -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 عشر یاثن یازخم معده 
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