
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  )فشارخون باال ( ھیپرتانسیون  فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص  

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
 ھیپرتانسیون        

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
  
  

  
  

        

        

        

        

  منزل الزم درمراقبتھای پرستاری 

  
ترک , کنترل استرس , ورزش , شامل تغییر رژیم غذایی   .است مھم ترین ھدف در فشار خون اصالح سبک زندگی 

  .اندازه گیری مرتب فشارخون توسط خود فرد و پیگیری ھای مرتب پزشکی است  ,الکل  عدم مصرف ,دخانیات 
غذایی و فعالیت ھا توجھ  رژیممعینی از روز اندازه گیری کنید و بھ ھرگونھ تغییر در  زمانخود را در  روزانھ فشارخون 

   .ممکن است باعث تغییر در فشار خون شود  چون. کنید 
کنید و در صورت ھر گونھ عوارض  داروھای ضد فشار خون خود را طبق تجویز پزشک و در ساعت معین مصرف

   .جانبی بھ پزشک گزارش کنید 
  یھ می شود کھ ھنگام خارج شدن از تخت و تغییر وضعیت از حالت نشستھ بھ ایستاده این کار را بھ آھستگی انجام دھید توص

کاھش وزن می تواند بھ کاھش فشار خون شما کمک  چون. بگیرید اضافھ وزن دارید رژیم  کرده واگروزن خود را کنترل 
  .کند 

ضربان قلب و انقباض  چون نیکوتین موجود در این فرآوررده ھا  .کنید خودداری  سیگار و قلیان, از مصرف دخانیات 
 .عروق خونی را افزایش داده و می تواند باعث باال رفتن فشار خون شود 

   
  

 
  مھر وامضاء پرستار

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

 
بھ پزشک معالج اطالع " از بینی حتما خونریزیسرگیجھ و سردرد بخصوص سردردھای پس سری و , خستگی , در صورت ھر گونھ تپش قلب 

.دھید   

 



کمک بھ کاھش و کنترل , تقویت عضالت قلبی , استرس  کاھش, قلب این کار باعث تسھیل کار .کنید مرتب ورزش  بھ طور  فعالیت
دقیقھ پیاده روی در ھر روز بھترین راه مبارزه با  ٣٠. و کاھش فشار خون می شود کاھش سطح کلسترول خون  ,وزن 

  .فشارخون است 
  از وزنھ برداری و ھر گونھ . ھستند سواری برای بیمار مجاز دوچرخھ   شنا و, آھستھ دویدن , قدم زدن  مانندھایی ورزش 

    .دلیل افزایش بار کاری قلب و افزایش فشار خون خودداری شود  باشد بھورزشی کھ نیاز بھ انقباضات عضالنی داشتھ 

شامل عدس و لوبیا بھ عنوان پروتئین  غالت کامل و حبوبات, میوه ھا و سبزیجات برگ سبز  شامل پر فیبرغذایی  رژیم  تغذیھ
فرنگی گوجھ  ,موز , طالبی , زردآلو , کیوی , مانند پرتقال پتاسیم و غذاھای حاوی لبنیات کم چرب  ,پرفیبر ھای گیاھی و 

  .مصرف کنید دانھ ھای سبوس دار و خشکبار  , قارچ, لبو 
ذا نمک ویا سرمیز غباال مانند غذاھای آماده و کنسرو شده خودداری کنید و در ھنگام پختن غذا  با سدیماز مصرف غذاھای  

  .می دھد نمک موجب افزایش احتباس مایع شده و فشارخون عروقی را افزایش  چون. نکنید بھ غذا اضافھ 
غذاھای با  ژامبون و, دل و جگر وکلھ پاچھ , شامل گوشت قرمز گوشت ھای پرچرب , سرخ شده غذاھای  از مصرف

  .پرھیز کرده و یا مصرف آن ھا را کاھش دھید ...خامھ و ,  کره, ھا کیکھا و کلوچھ , خامھ ای شیرینی چربی باال مانند 
  .استفاده کنید  ...گردان و آفتاب , ذرت , کنجد , کلزا روغن  مانندروغن ھای گیاھی  بھتر است از

... فلفل دلمھ ای و , سبزی ھای با برگ تیره , کیوی , لیمو  مانندمنابع غذایی حاوی ویتامین ث  توصیھ می شود کھ مصرف
  .افزایش دھید را 

  .آن ھا بھ عنوان یک محرک  عمل می کنند  خودداری کنید چونو مشروبات الکلی از مصرف قھوه و چای غلیظ  
  .کنید توصیھ می شود کھ برای کمک بھ برنامھ ریزی رژیم غذایی بھ یک متخصص تغذیھ مراجعھ 

  ... )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 
  ٣٠۴داخلی 

  تلفن تماس   :پاتولوژی معوقھتاریخ پیگیری نتایج 
  ٢٧٨داخلی 

  :مکان وزمان مراجعھ بعدی بھ پزشک 

  :و امضاء آموزش گیرنده  نام
  

  :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

  http://WWW.shiremadar,com  :                                                                                           یر مادر ترویج تغذیھ با ش-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 آن تحویل بیمار ونسخھ ھ ویک نسخھ از این فرم در دو نسخھ تھی

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



