
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  ) بیماری مزمن انسدادی ریھ(  COPD فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص  

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

            تشخیص
بیماری مزمن انسدادی 

 ریھ

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 

  :مکان  و زمان مراجعھ بعدی

  :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
  
  

  
  

        

        

        

        

  مراقبت ھای پرستاری الزم در منزل                                                          

  
  .کلیھ عوامل استرس زا را از خود دور کرده و برنامھ خواب و استراحت منظمی داشتھ باشید 

  .برای حفظ رطوبت محیط از بخور استفاده کنید . تھویھ مناسب داشتھ باشد  اتاق شماالزم است 
لب  تنفس یعنی(  بھ جلوبرای بھبود وضعیت تنفسی خودالزم است دم آھستھ ھمراه با بازدم طوالنی در وضعیت خم شده 

و سرمای زیاد اجتناب کنید زیرا می تواند باعث افزایش  خلط و تنگی نفس  گرماقرار گرفتن در  از. دھید انجام ) غنچھ ای 
پرھیز دارد در فصل ھایی کھ آنفلوانزا شیوع باالیی " قرار گرفتن در محیط ھای شلوغ و سر بستھ خصوصا از. شما گردد 

  .کنید 
  .ود ھستند وارد نشوید کھ آلوده بھ د محیط ھاییاز مواد محرک تنفسی مانند سیگار پرھیز کنید و حتی بھ 

  .از افراد سرما خورده یا مبتال بھ ھر نوع عفونت بخصوص عفونت ھای تنفسی فاصلھ بگیرید 
  .چنانچھ در محیط سرد قرار می گیرید از ماسک صورت و یا شال گردن استفاده کنید 

  .در ھوای گرم از تصفیھ کننده ھای ھوا استفاده کنید 
  .مورد تزریق واکسن آنفلوآنزا و پنومونی مشورت کنید  در اول پائیز با پزشک خود در

اسپری ھای خود را بھ نحو صحیح  و در زمان صحیح استفاده کنید ولی در صورتی کھ تنگی نفس  با اسپری برطرف نشد 
  .بھ مراکز درمانی مراجعھ نمائید " سریعا

    .دسترس باشد احتمال بروز تنگی نفس توصیھ می شود اکسیژن بخصوص در شب در  بھ علت

 
  مھر وامضاء پرستار

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

 
بھ پزشک " افزایش وزن و ورم اندام ھا سریعا و خستگی و یاتنگی نفس  ,افزایش سرفھ , مقدارخلط  در رنگ وبروز ھر گونھ تغییر در صورت 

.معالج اطالع دھید   

 



    فعالیت
  .فعالیت ھای روزانھ خود را انجام دھید و سعی کنید کھ بھ تدریج این فعالیت ھا را افزایش دھید 

  .را با تمرینات ورزشی ساده شروع کنید تا عضالت تنفسی شما قوی شود  ورزش. کنید روزانھ ورزش 
  .فیزیوتراپی و کار درمانی توصیھ می شود انجام 

  

    تغذیھ
  .مایعات و میوه ھا و سبزیجات بیشتر مصرف کنید  می باشد و توصیھ می شودپرکالری و پر پروتئین  غذایی شما رژیم

  .حجم غذای مصرفی را در ھر وعده کاھش دھید  دھید ولیتعداد وعده ھای غذایی خودرا افزایش 
  .مصرف نکنید ... بادمجان و , کلم غذاھای نفاخ مانند 
  .سیگار و قلیان خودداری نمائید , نمک , ادویھ , نوشابھ , الکل , چای , از مصرف قھوه 

  .ویتامین آ و اسید فولیک باشد , ویتامین ث  , ویتامین کا , رژیم غذایی شما باید سرشار از ویتامین ھای گروه ب 
  .د و ای مصرف کنند , ھ می شود ویتامین ھای آ توصی, در افرادی کھ مدفوع چرب دارند 

  .رعایت بھداشت دھان برای شما ضروری است 
  

  ... )تغذیھ و کارشناس /فیزیوتراپ(آموزشھای زمان ترخیص توسط پرسنل پاراکلینیک 

  مھر وامضاء آموزش دھنده  

  .تماس بگیرید ویا بھ پزشک معالج خود مراجعھ کنید  با واحد کنترل عفونتذیل 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 
  ٣٠۴داخلی 

  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:                                                                                          جمن دیابت ایران ان-٢

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

  http://WWW.shiremadar,com  :                                                                                           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/



