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ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺿﻤﻦ آرزوي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
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-

ﻼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎر را در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣ ً
از رژﯾﻢ ﭘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺒﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ را در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺣﺪود  5-6وﻋﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ار رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﭼﺮب و ﮐﻢ ﻧﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﺪامﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ورزش دﻫﯿﺪ و  4-5دﻗﯿﻘﻪ در روز در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورﯾﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ و ﺣﺘﯽ دررﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﺿﻌﻒ اﻧﺪام وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ورزش در اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﭙﺮدازد) .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪن(
داروﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .از ﻗﻄﻊ داروﻫﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮري را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد او واﮔﺬارﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً 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.
از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﻋﺼﺎ ،ﭼﻮب زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و  ( ...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﺳﯿﮕﺎر را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮك ،از ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻃﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻟﻘﻤﻪ را دردﻫﺎن ﻧﮕﻪ دارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻮرت دﻫﺪ و ﯾﺎ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻊ اﺣﺴﺎس درد ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از راه دﻫﺎن ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر داد .
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

-

ﺑﯽﺣﺴﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺻﻮرت ،ﺑﺎزوﻫﺎ ،ﯾﺎ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ از ﺑﺪن ،ﮔﯿﺠﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن
ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺎدهروي ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ،ﻋﺪم ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ،
ﺳﺮدرد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﻧﺪ ﺳﺮدردﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﮕﺮن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪاﯾﺪ.

-

در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

