
آمادگي ها قبل از نوارقلب و گرافي 

 سينه:

 استحمام كرده باشيد.-1

هر گونه اشياء فلزي از قبيل -2

ساعت،كليد،انگشتر را خارج كرده 

 باشيد.

 لباس راحتي به تن داشته باشيد.-3

 

 

 

 

 

كشيدن سيگار فقط  در محوطه و داخل بخش 

فقط در اطاق تلويزيون  و با اجازه پرسنل 

 بخش است.

 آمادگي قبل از نوار مغزي:

 موهاي سر خود را تميز بشوييد.-1

 صبحانه سبك ميل نماييد.-2

 از خوردن چاي و قهوه خودداري نماييد.-3

هر گونه اشياء فلزي از قبيل ساعت  -4

 ،انگشتر،كليد و غيره را از خود خارج نماييد.

 

 آمادگي هاي قبل از انجام آزمايش خون:

با توجه به آموزش پرستار بخش در -1

 صورت نياز ناشتا باشيد.

بعد از انجام آزمايش داروي صبح را ميل -2

 نماييد

 

لطفا ًٌ  داخل بخش 

سيگار نكشيد دود 

ناشي از سيگار بسيار 

آسيب رسان تر از خود 

 آموزش حين بستري سيگار است.
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دانشگا ه  علوم پزشكي 
 ايران

مركز آموزشي درماني 
 روانپزشكي ايران



 لطفا نكات زير را رعايت نماييد:

هر روز صبح دست و صورت خود را  -

 بشوييد

هر شب قبل از خواب لباس زير خود را  -

 .تعويض كرده و بشوييد

 ناخن هاي خود را هر هفته كوتاه نماييد. -

پس از هر باربرخواستن از تخت،تخت و  -

 كمد خود را مرتب نماييد.

براي حفظ آرامش بخش  از ايستادن  -

 مقابل ايستگاه پرستاري خودداري نماييد.

هر صبح در ورزش صبحگاهي شركت  -

 {9:30الي  9نماييد.}ساعت 

  روزانه سه بار مسواك بزنيد -

 با ساير بيماران رابطه محبت آميز -

 بر قرار نماييد. 

 بر اساس برنامه بخش استحمام كنيد. -

در برنامه موسيقي درماني،گروه  -

 درماني،سرگرم سازي شركت نماييد.

 از لباس شخصي در بخش استفاده نكنيد. -

قبل از ورود به اتاق ويزيت وايستگاه   -

 پرستاري اجازه بگيريد.
 

مددجويان عزيز لطفا درصورت داشتن 

حالت هاي زير به پرستار بخش اطالع 

 رساني كنيد:

 احساس خشم و عصبانيت-1

 بيقراري و بي خوابي-2

 افكار مزاحم-3

 دلشوره و اضطراب-4

 مشكالت جسمي-5

 سرماخوردگي و...(–)گلودرد  

در صورت داشتن عوارض دارويي زير به 

 پرستار بخش اطالع رساني كنيد:

 تب و گلودرد-1

 اسهال و استقراغ-2

 كج شدن دهان وفك-3

 گرفتگي عضالني-4

 احتباس ادراري-5

 دوبيني و عدم تعادل وتاري ديد-6

 خشكي دهان و آبريزش از دهان-7

 

درخواست هر گونه داروي  -

اضافي،بهبودي شما را به تاخير مي اندازد 

 لطفا داروي اضافي درخواست نكنيد

براي استراحت از تخت خود استفاده  -

 نماييد.

هر شب پاهاي خود را قبل از خواب  -

بشوييد و در صورت وجود ترك پا از 

 وازلين استفاده نماييد.

داروها را طبق دستور پزشك و با نظارت  -

 پرستار مصرف نماييد 

آمادگي هاي الزم قبل از شوك 

 :(ECTمغزي)

 پس از مصرف شام ،ناشتا بمانيد.-1 

 شب قبل استحمام نماييد.-2

در صورت داشتن عينك،دندان -3

مصنوعي،ساعت و اشياء فلزي آنها را 

 خارج نماييد.

مثانه  ECTقبل از رفتن به اتاق -4

 .خود را خالي نماييد
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