
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

 MS بیمار  فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
           MS 

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 

    
برای درمان از داروھای " معموال .کنید مصرف  )طبق دستور پزشک  (   منظم وداروھای خود را بطور 

این داروھا را ھمراه با غذا یا شیر مصرف کنید و ھنگام مصرف این داروھا از خوردن .کورتیکواستروئید استفاده می شود 
  .آسپرین خودداری کنید و بطور ناگھانی و خودسرانھ دارو ھا را قطع نکنید  و) و قھوه  چای( کافئین 

پزشک از و در صورت نیاز طبق دستور  کردهبایستی قند خون خود را روزانھ کنترل  ھستیددر صورتی کھ دیابتی 
    .انسولین  استفاده کنید 

  .کنید  خودداری... عفونت ادراری و , از بروز عفونت ھایی مثل سرما خوردگی 
   .کنید از سر و صدای زیاد در محیط و استرس و ھیجان و فشار عصبی  خودداری 

    .کنید  خودداریو از خستگی زیاد  خواب و استراحت کافی داشتھ باشید
تغییرات شدید آب و ھوایی مثل , حاملگی , استرس ھای عاطفی , از عوامل تشدید کننده بیماری مثل تب و عفونت ھا 

تالش و تقالی بیش از حد و تنش ھای , دوش آب داغ  و یا قرار گرفتن در معرض سرما , ھوای بسیار گرم , باال رطوبت 
  .روانی خودداری کنید 

   .باشید توصیھ می شود کھ از ایجاد یبوست پیشگیری کنید و جھت عمل دفع خود یک برنامھ روتین و منظم داشتھ 
    .دتان را آموزش ببینید تا در صورت لزوم انجام دھید طرز انجام سوند گذاری متناوب توسط خو

 
  مھر وامضاء پرستار

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

 
تھوع و استفراغ و ضعف عضالنی و یا , ھر گونھ بی اشتھایی , دوبینی و تاری دید  , سرگیجھ و عدم تعادل  مثل  دھنده ایدر صورت عالئم ھشدار 

.کنید بھ پزشک معالج گزارش  "سریعا قیریوجود مدفوع سیاه و , افزایش وزن ناگھانی   

 



سایر فعالیت ھای تفریحی خود را  و کارھای خانھ, فعالیت ھای روزانھ کار و زندگی ,توصیھ می شود کھ در صورت تحمل   فعالیت
  .کنید و از کار بیش از حد و خستگی خودداری از سر بگیرید و دوره ھای منظم استراحت داشتھ باشید 

      .کنید  از انجام فعالیت در محیط ھای خیلی گرم خودداری
   .کنند را حمایت  شماھنگام راه رفتن  کنندگانخانواده و مراقبت  و برویدباز راه " در ھنگام راه رفتن با قدم ھای کامال

  .ورزش ھای کششی را بھ منظور کاھش دادن اسپاسم و سفتی عضالنی انجام دھید 
   .کند چون بھ کاھش اسپاسم عضالت در مفصل ران و زانوھا کمک می  بخوابیدتوصیھ می شود کھ در وضعیت دمر 

  مراقبت صحیح از پوست را انجام داده و ,در صورتی کھ بیمار بھ بودن در تخت و یا صندلی چرخ دار محدود شده است 
  .دھید را در وضعیت صحیح قرار  بیمار

  .کاردرمان و انجام باز توانی تاکید می شود , فیزیوتراپ , بر اھمیت ویزیت ھای منظم و پیگیری پزشک 
  از روغن زیتون زیاد استفاده شود ,شود و در صورت استفاده از روغن ھا اده از نمک و چربی محدود الزم است کھ استف  تغذیھ

  .....شلیل و پرتقال و, گالبی , خرمالو , انار , انجیر خشک , کیوی, مثل موز پر پتاسیم توصیھ می شودرژیم غذایی 
  و نوشیدن آب کافی برای جلوگیری از یبوست ) حاوی سبزیجات و میوه جات فراوان ( مصرف رژیم غذایی پر فیبر 

  .حتی االمکان از مواد غذایی فر آوری شده استفاده نشود 
    .مصرف زیاد ماھی توصیھ می شود  ھمچنین و...) وبادام , پستھ , گردو ( مصرف مغز ھای خام 

  ... )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 

سوزش و ,  لرزعالئمی از قبیل تب و , در صورتی کھ دوروز پس از ترخیص : عالئم عفونت ھای بیمارستانی
  .تماس بگیرید  عفونت کنترلبا واحد " سریعا  ,شد  مشاھدهتکرر ادرار 

  تلفن واحد کنترل عفونت
  

    ٢٨٣داخلی 

  

  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

    

  
  

  ٠٩٣٣١٠٩٣۴٧٠:بیماران پس از ترخیص پیگیریتلفن مستقیم واحد 
  

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

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



