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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 

ر را ذکیشتريبیعوارض جانبیبروشور همراه دارو، حتینکهداروها  ممکن هست نگران کننده باشد، خصوصاً اینایداشتن از عوارض جانبیآگاه-
جربه را تیاز عوارض جانبیفیشکل خفیاشوند وینمیعوارض جانبیچهدچارافراد،یشتراما ب.یدفزایاشما بیکند که ممکن است به نگرانیم

یدبشویض جانبکه دچار عواریآنها مهم است چون درصورتیستغالباً درعرض چند هفته برطرف خواهد شد. اما داشتن لیکنند. عوارض جانبمی
. یدبا پزشک خود مشورت کنیدتوانیشد و میدمتوجه آن خواه

.یدوشیاخود را با دکترتان در میان بگذارید و نظرش را جویتوضعیاقدام به رانندگشود، قبل ازیمیها باعث خواب آلودگیافسردگضدبرخی-
يمادران مجبور به مصرف داروهایالمقدور اجتناب شود. برخیبه ویژه در سه ماهه نخست، حتي،بهتر است از مصرف دارو در دوران باردارهمواره-

شود و یمادر و نوزاد به دقت توسط پزشک بررسيمضرات و منافع مصرف دارو برایدموارد باینهستند، در ايدوران بارداریدر طیافسردگضد
شود.یريگیمقطع مصرف تصمیادر مورد ادامه مصرف سپس

ادامه دهد.یردهیکند، به شیمصرف میکه مادر دارو ضدافسردگيدر مواردیاست حتبهتر-
به یدعوارض شدیجادخواهند رفت. در صورت اینعرض چند روز از بعوارض درینازايبسیارید،قطع نکنیبه علت عوارض جانبدارو رامصرف-

را هر روز مرتب مصرف کنید، درغیر این صورت، موثر نخواهند بود.داروها .یدو دارو را قطع نکنکنیدپزشک مراجعه 
ماريیکه با قطع مصرف داروها دوباره بچرایداگر شما احساس بهتر بودن کردیحتیدمصرف کن،استرا همانطور که به شما گفته شدهداروهایتان-

.کنیدپزشک اجتناب یزداروها بدون تجویرمصرف سااز.گرددیمباز
یگاهیشود ولکشد تا اثرات قرص معلوم یهفته طول م1-2در بیشتر افراد .یدتحمل داشته باشیکنند، کمیاثر نمیعسریضد افسردگهايدارو-

داروها را از دسترس اطفال دور نگه دارید.باشد.یازهفته زمان ن6کامل  تا یرمشاهده تاثيممکن است برا
کرد. یادآوريبه او یدموارد داشته را بایرکه فرد در سایزيموفق آميهاتجربهکنیديو مواد مخدر خودداریاز مصرف مشروبات الکل-
د افکار مزاحم را بتوانیدها را ضبط کند. فرد باآنینکهایایسدها را بنوآنینکهایاکند و یانرا بیکه احساسات و افکار منفیدفرد مبتال کمک کنبه-

کند.يسازاصالح و باز
در خانواده به واسطه یمشکالت و آشفتگیجادرغم ایدهد لذا علیمیشرا بدتر کرده و احتمال عود را افزایماربیتو موارد بحران وضعیروانفشار-

.یدنکیجادایماربيدر خانه را برایتبا کالم و رفتار احساس امنیدکنسعیبرقرار باشد. آرامش بخشیيفضایندنمایدر منزل سعیماريبینا
بودن کمک کننده خواهد یباآوردن انتظارات به طور موقت، مهربان و شکیندارد لذا پائیگرانبه درك خود از طرف دیازنیبا مشکالت روانبیمار-

د. لذا باشیمتنفر نمیشرفتارهاکس به اندازه خود او از یچزند و هیرفع اضطراب خود دست به اعمال و رفتار وسواس گونه ميبرایمارببدانیدبود. 
. اجتناب کنیدمسخره نمودن اعمال او یااز قضاوت و 

. کنیدزد گوش،نمودهیینخاص تعیفانجام تکاليکه درمانگر برارا یفیتکالاوبه طور دائم بهیولنکنیدجهت ترك اعمال خود فشار وارد یمارببه-
ا به رییراتتغیشهو همیددهییرباشد به صورت آهسته و در دراز مدت تغیسخت است و قادر به انجام آن نمیاربسیماربيکه برايرفتارحرکات-

. کنیداو را کمک یريگیمدر تصمیولیریدنگیماو تصميبجایدباشیمارمواظب اعتماد به نفس بباید. کنیدگوشزد یمارب
. کنیدیادشود را زیميگوناگون که باعث صرف انرژيها، شنا، ورزشیدنروزانه دوهايیتفعال-
. یدقرار دهیقدر برابر وسواس را مورد تشویتموفقيفرد برایزآمیتموفقتالش-

کنیدمراجعه یمارستانبه بیرصورت مشاهده موارد زدر
.کردیدکه عوارض داروها را مشاهده یصورتدر.یابدیدتشدیماريرغم درمان عالئم بیعلاگر-

ياختالل وسواس جبر


