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:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق
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تاریخ پذیرش: تشخیص (علت بستري): تاریخ تولد:
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پدر:نام 

: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 

.یدکامًال نشسته قرار دهیترا در وضعیماربیهجهت شروع تغذ-
ت. اسیبوستعامل یکم تحرکیرازیداستفاده کنیتفراوان در صورت نداشتن ممنوعیعاتبه همراه مايو سبزیوهمانند میبر پر فیمرژاز-
.یدوعده انتخاب کن5-6حدود یادرا در حجم کم و تعداد زییغذايهاوعده-
.یدکم چرب و کم نمک استفاده کنییغذایمرژار-
که یدمراقب باش.یدکامل، آنها را به حرکت در آوریمحدوده حرکتدر روز دریقهدق4-5و یدفعال ورزش دهیررا بطور غیدهدیبآسيهااندام-

شود.یمیدررفتگیبه عضو و حتیبنباشد چون باعث آسیدها شدحرکت
ک با کمی(حتبپردازد.یمهنینتا در طول روز به انجام ورزش در ایدکنیقرا تشویمارضعف اندام وجود دارد بیمارعضو بیککه در درصورتی-

سالم بدن)یمهن
. کنیديدر فواصل منظم طبق دستور پزشک استفاده شود. از قطع داروها بدون اجازه پزشک خوددارداروها-
کند.یشتريسالم بدن استفاده کند تا احساس قدرت بیمهنازیدکنیقرا تشوبیمار-
.یدباشد را به خود او واگذارکنیقادر به انجام آن میماررا که بياموریهحس اعتماد به نفس انجام کلیشافزاجهت-
بی خوابی معموالً شایع است روشن بودن چراغ، سرو صدا می تواند موجب بی خوابی گردد تجویز آرام بخش، طبق دستور پزشک نیز به خواب -

کمک می کند. 
.ید، چوب زیر بغل و ... ) استفاده کن( عصاوسایل کمک حرکتی ماننداز-
کنید.استفاده، از مشاورهتركبهکمککنید. برايمصرف الکل و سیگار را ترك-
در و یاقورت دهدیبه سختیالقمه را دردهان نگه دارد یلقمه نباشد و مدتیدنقادر به بلعیایفتدبه سرفه بیماربیهتغذیدر طدرصورتیکه-

داد .یماربه بیزياز راه دهان چیدهنگام بلع احساس درد کند نبا
.کنیدم جهت ادامه درمان به پزشک معالج مراجعه طور منظبه-

کنید:مراجعه یمارستانبه بیرصورت مشاهده موارد زدر
یدنهمفیادر صحبت کردن یمشکل ناگهانیاو یناگهانیجیسمت از بدن، گیکدر یژهوه پاها بیادر صورت، بازوها، یضعف ناگهانیاحسیبی-

ی،نگعدم هماهیاییعدم تعادل، عدم شنوایجه،سرگروي،یادهدر پیهر دو چشم، مشکل ناگهانیایکیناییدر بیمشکل ناگهانیگران،صحبت د
.یداکه شما از قبل آنها را داشتهیگرنمثل مییدر روند سردردهاییرتغیامشخص، یلو بدون دلسابقهیو بیدشدی،سردرد ناگهان

يسکته مغز


