
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  رنال کولیک فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص  

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

   تشخیص
  

  رنال کولیک   
 

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 

  
  

   .کنید مسکن ھا و سایر داروھای تجویز شده توسط پزشک را طبق دستور پزشک مصرف 
  .بگیرید و یا ناحیھ پھلوھا را گرم نگھدارید  برای کاھش درد دوش آب گرم

  .روز طول بکشد  ۴- ۵اما این عارضھ نباید بیشتر از , در زمان دفع سنگ باید انتظار ادرار خونی را داشتھ باشید 
" لیتر در روز باشد و ادرار کامال ٢تا تولید ادرار حداقل )  لیتر در طول روز  ٣حدود (  و مایعات زباد مصرف کنید آب

  .کنید  خودداری, می شود تعریق بیش از حد کھ باعث کاھش ادرار و افزایش غلظت آن  از. شود شفاف 
  .کیل سنگ داشتھ باشید در برنامھ روزانھ خود تحرک کافی و ورزش برای پیشگیری از تش

  .بپرھیزید  فشارھای روحی روانیوزن مناسب داشتھ باشید و از استرس و 
  .پیشگیری کنید ) بخصوص در خانم ھا ( از ھر گونھ عفونت  

  
  

 
  مھر وامضاء پرستار

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

 
سردرد و , رنگ پریدگی , کاھش فشار خون , سرگیجھ , تب , تغییر رنگ و بوی ادرار , عدم توانایی در تخلیھ ادرار , افزایش درد در صورت   

 
.بھ پزشک معالج مراجعھ نمائید " تاری دید سریعا  

 
 .  

 



در فضای باز مانند قدم زدن ھای ورزشی سبک  فعالیت. باشید تحرک داشتھ " و حتمااز استراحت مطلق خودداری کرده    فعالیت
  .باعث افزایش توقف ادرار می شود چون عدم تحرک و شیوه زندگی ساکن . است دوچرخھ سواری و طناب زدن مفید 

بسیار مفید طناب زدن  داردکھ در حالب قرار  سنگھاییبرای درمان " ضمنا. بھترین ورزش توصیھ شده پیاده روی است 
  .از فعالیت ھایی فیزیکی سنگین کھ موجب تغییر درجھ حرارت زیاد بدن می شود خودداری کنید  .است 

بوده و منجر بھ تعریق شدید و کم آبی بدن می در صورتیکھ در آب و ھوای گرم زندگی می کنید و فعالیت ورزشی شما زیاد 
  .بنوشید مایعات بیشتری "شود حتما

شود بھتر است از پروتئین ھای گیاھی مانند سویا بیشتر استفاده  .شود توصیھ می  ذایی کم پروتئین و کم کربوئیدراترژیم غ  تغذیھ
گوجھ فرنگی ,و سبزیجات زیاد و غذاھای پر فیبر و غذاھای پر پتاسیم مانند موز  کرده را محدودمصرف نمک و قند " ضمنا

آب  سیب , مصرف نوشابھ ھای گاز دار و آب برخی میوه ھا مانند آب انگور  از. کنید بیشتر مصرف ... و  و کیوی
شود وتا  خودداریرابطھ با سنگھای اسید اوریکی باید از خوردن گوشت قرمز  در. کنید وبخصوص گریپ فروت خودداری 

و از خوردن   شدهسنگھا از نوع اگزاالتی است باید ادرار رقیق نگھداشتھ  اگر. شود ادرار قلیایی نگھداشتھ  امکانحد 
ریواس   ,تمشک , توت فرنگی , چغندر , بادام زمینی  , پررنگ چای  , قھوه , شکالت  مانندغذاھای حاوی اگزاالت 

 ا فسفری از مصرف لبنیاترابطھ با سنگھای کلسیمی ی در. شود خودداری  فلفل و زردچوبھ و سبوس گندم , آجیل اسفناج و 
مصرف الکل باعث  . شود نارنج  و نارگیل خودداری ,  گل کلم , برنج , شکالت , نمک و پروتئین زیاد , تخم مرغ 

  .افزایش دفع اسید اوریک و کلسیم از ادرار شده و خطر تشکیل سنگ کلیوی را افزایش می دھد 
  ... )تغذیھ و کارشناس /یوتراپفیز(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  :                                                                                           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/



