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:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

.یدولرم  مصرف کنیعاتغذاها و مای،از سوختگیشگیريپبراي.یدآرام و ساکت فراهم کنیطیمحیههنگام تغذ-
.یدقرار دهیماربیارغذا را به صورت قطعات کوچک در اختی،از خفگیشگیريپجهت-
.یدپوره در آوریایظغلیعو در صورت اختالل در بلع، غذا  را به صورت ماقرار دهیدیماربیارظرف در اختیکبار فقط هر-
مصرف شود.یشتردر حجم کم و دفعات بییو مواد غذایبوستاز یريجلوگيبرایعاتو مایجاتسبزی،خوراکیبرفافزایش-
.یدکنيخودداریمارو شکالت به بکوالي،محرك مثل قهوه، چايدادن غذاهااز-
. یدمحدود کنیماربيرا برایعاتساعت قبل از خواب مصرف ما2از-
تا خواب راحت در طول شب داشته باشد.یدکنجلوگیريیماربیطوالنوخواب روزانهاز-
باشد. یزمان خواب شبانه موثر میشورزش روزانه و افزايبرایو فرصت کافیدنخوابيگرم و ماساژ پشت برایرشیقی،از موساستفاده-
یمختلف خانه راه حل خوبيدر قسمتهایرهفراهم شود و استفاده از دستگیمارحرکت آزادانه بيامن برایطیمحیدبایماربیمنیحفظ اجهت-

.است
باشد.یممنوع مرانندگی-
شود.یدارند دچار مشکل میزيربه برنامهیازکه نهایییتدر فعالیروزانه مثل شانه کردن مو مشکل ندارد وليهایتدر فعالبیمار-
شود.یمیهاست توصيویماريکه نشان دهنده بییگردنبند شناسایاداشتن دستنبند و ومنزليکردن درهامحکم-
.شوديو اضطراب ویتابیبیشچون ممکن است باعث افزاید،را محدود نکنبیمار-
اجتناب شود)یزندگیطمحییر(از تغ.فراهم شودییراتساده و بدون سرو صدا با محدود کردن تغیطحفظ شود و محيويآشنا  برامحیط-
.یدقرار است آرام باشیبیماراگر بحتی-
.دیاستفاده کنیمارشوند، از جمالت ساده در صحبت کردن با بیکه سبب انحراف حواس میبا کاهش صداها و عواملیمارارتباط با بيارتقاجهت-
.یدکنیقها  تشویساده، حل جدول روزنامه و سرگرميهایترا به نوشتن نامه، تلفن، مالقات، مشارکت در فعالبیمار-
و مراقبت از خود شرکت کند.هایتکه تا حد امکان حق انتخاب داشته باشد و در فعالیدکنیقرا تشویمارب-
. یدنگهداریماررا دور از دسترس بداروها-
را جدا کنند.یخانگیلوسايو دگمه هاید.کلیدکنيسبک را جمع آوريهاقالیچه-
.یداستفاده کنیشب از نور کافروز ویدر ط.یدپلکان را ببندجلوي-
.یدکنیريقبل از خواب جلوگیماربیادتحرك زاز-
.یدپنجره ها را قفل کنشود لذا در ويدچار شبگردیماراست بممکن-
دهد.یشرا افزایماربيممکن است اثرات داروهایرازیدبا پزشک مشورت کنیماربدون نسخه به بياز دادن داروهاقبل-
.یدکنيقطع خود سرانه داروها بدون مشورت با پزشک خوددارازو یدبدهیماربرا طبق دستور پزشک و در فواصل منظم به داروها-
خواب آور اجتناب شود.ياز مصرف خودسرانه دارویخوابیصورت بروز بدر-
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