
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  دیابت فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص  

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
 دیابت        

تاریخ وساعت 
  پذیرش

  تاریخ ترخیص  پزشک معا لج  

  Oسایر          Oکلیوی             Oسرطان             Oدیابت           Oبیماری قلبی عروقی           Oندارد   :       بیماری زمینھ ای 

  زمان ترخیص توسط  پزشک آموزش ھای

  مھر وامضاء پزشک  نحوه صحیح مصرف دارو  میزان و مدت زمان مصرف دارو  نام دارو  تاریخ و ساعت
          

        

  :رژیم غذایی 

  :زمان مراجعھ بعدیمکان  و 

  :مراقبت ھای الزم و وضعیت حرکتی در منزل  

  
  آموزشھای زمان ترخیص توسط  پرستار

  

داروھای مصرفی 
  در منزل

  

  تاریخ و ساعت

  مھر وامضاء پرستار  نحوه صحیح مصرف دارو  زمان مصرف دارو   نام دارو
  
  

  
  

        

        

        

        

  منزل الزم درمراقبتھای پرستاری 

   .داروھای ضد دیابت خود را طبق دستور پزشک و سرساعت مصرف کنید و خودسرانھ اقدام بھ قطع دارو ننمائید 
دیابتی کھ انسولین تزریقی  در افراد. نمائید چک  منزل را درو طبق دستور پزشک قندخون خود  دوره ایبھ صورت 

کشیدن کنید طرز تزریق انسولین  و نحوه  سعی. است بار کنترل قند خون توصیھ شده  ٢-۴انجام روزانھ  می کننددریافت 
  .بگیرید کامل یاد  دارو را صحیح

  .بدانید  و ھمچنین افزایش قند خون راقند خون  کاھشعالئم  ھستید بنابراینشما در معرض خطر بروز افت قند خون 
  .شود انجام ) یا آبکیریگوالر  یا شیری و NPHدر انسولین ھای ( با سرنگ انسولین  فقطتزریق انسولین 

از نواحی  .می شود آسیب بافتی ایجاد ناحیھ بھ مرور ناحیھ تزریق را جابجا کنید چون در اثر تزریق مکرر در یک " مرتبا
ھر تزریق با یستی حداقل یک  "ضمنا .نید کران و باسن برای تزریق انسولین بھ صورت زیر جلدی استفاده , شکم , بازو 

قرار بود دو نوع انسولین را در یک سرنگ مخلوط کرده و تزریق  اگر. باشد سانتی متر از محل تزریق قبلی فاصلھ داشتھ 
  .کنید ابتدا باید انسولین کریستال کھ بی رنگ و شفاف است را بکشید 

و زخم شدن بررسی کرده و آن ھا را مرتب شستھ و خشک نموده و  پینھ, تاول , پاھای خود را روزانھ از نظر قرمزی 
کفش و جوراب راحت بپوشید وھرگز با پاھای برھنھ " ھمیشھ) دقت کنید کھ الی انگشتان پا چرب نشود .( سپس چرب کنید 

  .بزنید ناخن ھا را بھ صورت صاف بگیرید و لبھ ھای تیز و نازک آن را سوھان  .نروید در منزل راه 
  .کنید قبل از پوشیدن کفش سطح داخلی کفش را از نظر ھر گونھ برجستگی و زبری و یا وجود جسم خارجی بررسی  

 
  مھر وامضاء پرستار

:نمائید سریع بھ پزشک معالج یا مرکز درمانی مراجعھ  ئمعالدر صورت داشتن ھر یک از این :م ھشدار دھنده ئعال  

 
تنفس با بوی استون و کاھش سطح , بی اشتھایی و درد شکم , استفراغ  ,تھوع , پرخوری , پر ادراری , پر نوشی  بروز عالئمی مثلدر صورت 

.بھ پزشک معالج اطالع دھید " ھوشیاری کھ نشانھ ھای افزایش سطح قند خون است باید سریعا  

 



و بھ  معیندر یک زمان  روزانھبنابر این , کند ورزش از راھھای آسانی است کھ برای کنترل بھتر دیابت بھ شما کمک می   فعالیت
  .مقدار مشخصی ورزش کنید و ورزش ھا را آرام و تدریجی انجام دھید 

    .ھستند  شنا  وپیاده روی تند  ھایی مانندبھترین فعالیت ھای فیزیکی برای پایین آوردن قند خون ورزش 
  .بررسی کنید ... سائیدگی و , را از نظر وجود تاول در ھنگام ورزش کفش مناسب بپوشید و پس از ورزش پاھای خود 

  .در ھنگام ورزش در ھوای فوق العاده سرد یا گرم قرار نگیرید 
  .قبل از پرداختن بھ ورزش غذای بیشتری بخورید 

در صورت بروز عالئم افت قند خون  .باشید مراقب افت قند خون خود  کنید وقندخون خود را قبل و بعد از ورزش کنترل 
 سرد و مرطوب و رنگپوست , گرسنگی و ضعف , طپش قلب , افزایش ضربان قلب , لرزش بدن و اندام ھا , تعریق  مانند

" سریعا ...احساس  سبکی سر ویا تحریک پذیری و خواب آلودگی  و , سرگیجھ و دوبینی , سردرد ,  گرمااحساس ,پریده 
   .کنید وده و یک ماده شیرین استفاده ورزش را متوقف نم

لوبیا و تخم مرغ حاوی پروتئین ھای , انواع گوشت ھا  .ھستند در حفظ عضالت و ترمیم زخم بسیار مھم : پروتئین ھا   تغذیھ
  .می باشند باالیی 

فید برای دیابتی سایر میوه ھای م. مصرف مرکبات مثل پرتقال و گریپ فروت می تواند بھترین انتخاب باشد : میوه ھا 
است میوه رابا پوست  بھتر. است توت فرنگی و آوو کادو , گیالس , کیوی , متوسط  یا گالبی سیب , ھاشامل آلو سیاه 

  .کنید از خود میوه بھ جای آب میوه استفاده " ضمنا, بخورید 
توصیھ  جوانھ ھا و گوجھ فرنگی ,  ایفلفل دلمھ , پیاز , خیار , کرفس , چغندر , تیره رنگ  مصرف سبزیجات:سبزیجات
  .سبزیجات بھ صورت تازه و بدون نمک یا سس مصرف شود " ضمنا .می شود 

 ...ای و برنج قھوه  ی سبوس دار شامل نان جو و سنگک وامانند انواع نان ھ دارند فیبر باالییاین غالت :غالت سبوس دار 
  .وشابھ و آب میوه ھای مصنوعی خودداری کنید مصرف کنید و از مصرف ن آب فراوانمایعات زیاد بخصوص 

  .یک کارشناس تغذیھ باشید  تحت نظراز چاق شدن و افزایش وزن خودداری کرده و 
  ... )تغذیھ و کارشناس /فیزیوتراپ(آموزشھای زمان ترخیص توسط پرسنل پاراکلینیک 

  مھر وامضاء آموزش دھنده  

  .با واحد کنترل عفونت تماس بگیرید ویا بھ پزشک معالج خود مراجعھ کنید ذیل در اسرع وقت عالئم  بروزصورت  در, محترم بیماران 

درد ناحیھ پھلوھا یا ناحیھ , وجود خون در ادرار , تکرر ادرار , سوزش ادرار ):٢۴- ۴٨(  عالئم عفونت ادراری
  تب و لرز, ضعف و بی حالی , باالی لگنی 

  تلفن واحد کنترل عفونت
  

  تب و لرز, باز شدن بعضی از بخیھ ھا , ترشح , درد , گرمی , تورم , قرمزی :عالئم عفونت زخم محل جراحی   ٢٨٣داخلی 

تنگی نفس بستھ بھ شدت , وجود خلط خونی , سرفھ خشک و خلط دار , تعریق , تب و لرز : عالئم عفونت تنفسی
  بیماری

  تماس تلفن  :آزمایشگاه معوقھتاریخ پیگیری نتایج 
  ٣٠۴ داخلی

  تلفن تماس   :پاتولوژی معوقھتاریخ پیگیری نتایج 
  ٢٧٨داخلی 

  :مکان وزمان مراجعھ بعدی بھ پزشک 

  :نام و امضاء آموزش گیرنده 
  

  :دھنده مھر و امضای آموزش , نام 
  

  جھت کسب اطالعات بیشتر می توانید بھ سایتھای ذیل مراجعھ نمایید  

                                                                                                                             http://ceel.sum.il.ir                                                                                            ) ٢٣٩:تلفن داخلی   (آموزش بھ بیمار  -١

 http://WWW.ir.diabetes.society.com:                                                                                          انجمن دیابت ایران -٢

 http://WWW.irankf.org                            :                                                               از بیماران کلیوی   حمایتانجمن خیریھ -٣

  remadar,comhttp://WWW.shi  :                                                                                           ترویج تغذیھ با شیر مادر -۴

 http://WWW.iranms.i r                                                                              ) :انجمن ام اس ( انجمن مولتیپل اسکلوزیس ایران -۵

                                        http://shohada.lums.ac.ir                                              ۶۶٣٣٢٣۶۴٠١-٧:تلفن و سایت بیمارستان -۶

 .دوم در پرونده بیماربایگانی شود ھ ویک نسخھ از آن تحویل بیمار ونسخھ این فرم در دو نسخھ تھی

http://www.irankf.org/
http://www.shiremadar,com/



