
  

  
  مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر 

  بیمار تشنج فرم آموزش بھ بیمار در زمان ترخیص

  شماره پرونده
  

 
  نام

  سن  نام پدر  کد ملی  نام خانوادگی

  تحصیالت
  

 
  بخش
  تخت

    تشخیص
  تشنج        

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 

    
   .تغییر میزان دارو خودداری کنید و از  مصرف کنید )طبق دستور پزشک  (   منظم وداروھای خود را بطور 

و اوره و کراتی نین خون خود را بھ صورت دوره ای و طبق دستور پزشک معالج چک کنید چون این  کبدیآنزیم ھای 
  .داروھا از طریق کبد و کلیھ دفع می شوند 

    .دھانشویھ خود را انجام دھید " نظافت دھان خود را رعایت کنید و مرتبا بھداشت و 
مصرف الکل  , استعمال دخانیات ,  استرس , از عواملی کھ باعث تحریک حمالت تشنج می شوند مثل خواب ناکافی 

     .پرھیز کنید  طوالنی مدت ھای کامپیوتری و تماشای تلویزیون  انجام بازی, نورھای چشمک زن 
  .یجاد یک محیط آرام و بدون تحریک و استرس و ھیجان بھ کم کردن حمالت تشنجی کمک می کند ا

   .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

  .استفاده کنید بھ جای وان  از دوش جھت استحمام 
بیمار را بھ حالت خوابیده بھ پھلو قرار دھید  تا تخلیھ ترشحات حلق بھ راحتی انجام شود و از , در ھنگام بروز حمالت 

  .از راه دھان خودداری کنید  خوراکینوع در حین تشنج از دادن ھر " ضمنا, شود ایجاد آسپیراسیون پیشگیری 
  .ث حالت تھوع گردد مصرف داروھای ضد تشنج ممکن است باع

 
  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 " سریعا تشنجھا و یا زیاد شدن تعداد دفعات ابتال بھ بی حسی اندام ,  تاری دید ,مثل سردردو سرگیجھ  دھنده ایدر صورت عالئم ھشدار 

.مراجعھ نمائید  معا لج  

 



انجام فعالیت ھای سنگین یا ورزش ھایی کھ در ھنگام  از .فعالیت و ورزش ضروری است , رعایت برنامھ منظم خواب   فعالیت
  .خودداری کنید  و بوکس رانندگی, کوھنوردی ,غواصی ,ا مرگ می شوند مثل شنا و شیرجھ بروز حمالت منجر بھ صدمھ ی

      .از انجام فعالیت در محیط ھای خیلی گرم خودداری کنید 
افراد نباید در آب عمیق شنا کنند و ھنگام شنا  این"از تنھا گذاشتن بیمار در انجام فعالیت ھای پر خطر خودداری کنید مثال

  .حضور داشتھ باشد , باید یک فرد آگاه کھ قادر بھ کمک در زمان تشنج می باشد 
یک برنامھ غذایی متعادل ھمراه با وعده ھای غذا با فاصلھ کوتاه در ) افت قند خون ( بھ منظور جلوگیری از ھیپو گلیسمی    تغذیھ

از مصرف مواد تحریک کننده یا دپرس کننده  و) مصرف غذا در وعده ھای زیاد و با حجم کم  ( طول روز داشتھ باشید 
  .محرومیت از این مواد می تواند باعث صرع شود و الکل خودداری  کنید  چرا کھ  کافئینمثل 

  و  مثل فرآورده ھای شیر Dمصرف غذاھای مناسب حاوی مقادیر کافی کلسیم و قند و استفاده از غذاھای غنی از ویتامین 
  حبوبات و جگر در رژیم غذایی, ) بھ ویژه سبزیجات برگ سبز ( استفاده از میوه ھا و سبزیجات تازه 

    
  ... )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

  mhttp://WWW.shiremadar,co  :                                                                                           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/



