
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  )ترومبوز سیاھرگ عمقی (  DVT فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص  

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

           تشخیص
 ترومبوز سیاھرگ عمقی

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                                                          

  
  .باالتر از سطح قلب قرار گیرد  مبتالتوصیھ می شود کھ اندام 

  .سعی کنید محیطی بدون استرس و آرام جھت استراحت فراھم کنید 
  .مبتال مفید است استفاده از کمپرس گرم و مرطوب روی اندام 

  .افراد مستعد توصیھ می شود  خون در انداماستفاده از باندھا و جوراب ھای االستیک جھت جلوگیری از توقف 
 بھ این صورت کھ. شوند بطور متناوب باز و بستھ  شده ودقت کنید کھ جوراب ھا بدون تا خوردگی و چروکیدگی پوشیده 

  .آن را بپوشید " ھنگام خواب جوراب را در آورده و قبل از برخاستن از خواب مجددا
را با آب گرم و صابون مالیم شستھ و بھ  پاھای خودعفونت  در پاھا توصیھ می شود کھ روزانھ زخم وجھت جلوگیری از 

  .کنید آرامی خشک 
  .کنید خودداری  ناحیھ پا بھاز مالش و فشارشدید 

  .کمربند و کش جوراب کھ ممکن است جریان خون را کاھش دھد خودداری کنید , لباسھای تنگ از پوشیدن 
  .کنید از ریش تراش برقی بھ جای تیغ استفاده , در صورت نیاز بھ ریش تراش 

  .کنید از انجام تزریقات عضالنی و زیر جلدی تا حد امکان اجتناب 
  

 
  مھر وامضاء پرستار

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

 
 زخم گلو, خستگی , تب و لرز , گرمی یا حساسیت اندام مبتال در لمس  و یا کبودی روی پوست , قرمزی  , تورم , در صورت وجود ھر گونھ درد 

.نمائید و یا تھوع و استفراغ ھر چھ سریع تر بھ پزشک معالج مراجعھ   

 



    فعالیت
  

  .کنید خودداری طوالنی  نشستنتوصیھ  می شود از ایستادن و 
  

   .انجام تمرینات ورزشی سبک در صورت استراحت در تخت از قبیل خم کردن کف پا بھ عقب توصیھ می شود 
  

    تغذیھ
پروتئین " منظور بھبود و یکپارچگی پوست و حفظ تون عضالت  وعروق از مواد غذایی سرشار از پروتئین و ترجیحا بھ

  .استفاده کنید ... مغزھا مانند گردو و بادام و , غالت و حبوبات , نان گندم , سویا , ھای گیاھی مانند عدس 
  .سرشیر و نارگیل خودداری کنید ,  کره, لبنیات پر چربی , گوشت ,  نمک غذایی حاویاز مصرف زیاد مواد 

  .بر مصرف مرکبات و ویتامین ث تاکید می شود 
  .و چای سبز در رقیق کردن خون موثر ھستند  کنجد, گردان دانھ آفتاب , ماھی  مواد غذایی مانند روغن

  
  ... )تغذیھ و شناس کار/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 ھ ویک نسخھ از آن تحویل بیمار ونسخھ این فرم در دو نسخھ تھی

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



