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کات مهم آموزش رتخیص:  ن
 

لطفا در منزل به بهداشت فردي خود  -1

 توجه و نكات زير را رعايت نماييد:
 مسواك زدن موقع خواب  -

 استحمام يك روز در ميان  -

 شستن روزانه دست و صورت و پاها  -

 كوتاه كردن ناخن ها هر هفته  -

 شستن لباس هاي  زير  -

 ( رعايت رژيم غذايي خاص )در صورت لزوم  -

مددجوي عزيز در منزل به نكات زير -2

 نيز توجه نماييد:

 تا حد امكان كارهاي شخصي را خودتان انجام دهيد.  -

 در منزل در حد توان به ديگران در كارها كمك كنيد.  -

 با خانواده خود همكاري الزم را داشته باشيد..  -

 

در مورد مصرف داروها به نكات زير  -3

 توجه نماييد:
لطفا داروها را طبق دستور پزشك در ساعات مقرر و به   -

 ميزان مشخص شده مصرف نماييد.

 از كم و زياد كردن و يا قطع داروها خودداري نماييد.  -

 از مصرف هر گونه داروي اضافي خود داري نماييد.  -

در صورت داشتن داروي تزريقي در تاريخ مقققرر و بقه          -

 ميزان تعيين شده با مراجعه به درمانگاه تزريق را انجام دهيد

در صورت مشاهده عارضه دارويي سر خود دارو را قطع   -

 نكنيد و به پزشك مراجعه نماييد.

در صورت مشاهده عاليم زير به پزشك -4

 مربوطه خود مراجعه نماييد:
 تب و گلو درد  -

 آبريزش شديد از دهان  -

 اسهال و استفراق  -

 كج شدن دهان و گرفتگي زبان  -

 تاري ديد و دوبيني عدم تعادل  -

 احتباس ادراري   -

 گرفتگي عضالت  -

 مشاهده بثورات جلدي در بدن  -

در صورتي كه بيمار شما دارو مصقرف    -5

نمي كند دراولين فرصقت بقه پقزشقك         

 مراجعه نماييد.

 كشيدن سيگار را به حداقل برسانيد.-6

 

 قابل توجه خانواده محترم 
دستور ترخيص توسط پزشك معالج صادر مي شود -1

و فقط از طريق بخش به خانقواده اطقالر رسقانقي              

 مي شود.

هنگام ترخيص اقوام درجه يك باكارت شناسايقي  -2

 معتبر مراجعه نمايند.

بر نحوه مصرف داروي بيمار خقود در مقنقزل           -3

 نظارت داشته باشيد.

محيط آرامي را براي منزل آماده كقنقيقد و از          -4

 محرك هاي محيطي بكاهيد.

از تواناييهاي بيمارتان در منزل استفاده كنقيقد و     -5

 وي را به شركت در فعاليتهاي جمعي تشويق نماييد.

 بيمار خود را از نظر عاطفي حمايت نماييد.-6

هنگام پرخاشگري بيمارتان را به آرامقش دعقوت     -7

نموده و وسايل تيز و برنده را از دستقرس وي دور      

 سازيد.

در كالسهاي اموزشي برگزار شقده در مقركقز          -7

 شركت نماييد.

در صورت داشتن آزمايشان خون، مشاوره هقاي     -8

پزشكي خارج از مركز،سونوگرافي،سي تي اسقكقن،      

 ام آر آي در اولين فرصت اقدام نماييد.

قبل از ترك بيمارستقان مقدارك مقربقو  بقه            -9

بيمارتان )دفترچه بيمه،گرافي سينقه،..(را تقحقويقل           

 بگيريد .

 
 
 
 



 

 تهيه و تنظيم:

 واحد آموزش به بيمار

1399 

 وقت گيری از طريق تلفن گویا 
*جهت ادامه درمان سرپايي با تعيين وقت قبلي، يك هفته 

تماس  25015035قبل از مراجعه به بيمارستان با شماره تلفن 

 حاصل فرماييد.

 

 آدرس صفحه اينستاگرام آموزش به بيمار:

Daily_ravan.shenakht 
  

 

*جواب آزمايش هاي درخواستي و داروهاي مصرفي به  

 درمانگاه  مراجعه نماييد.

*چنانچه ظرفيت نوبت دهي مربوطه به هر پزشك به اتمام 

 برسد، پزشك مربوطه از ليست تلفن گويا حذف خواهد شد.

                                                از پذریش بیمار بدون تعیین وقت قبلی معذوریم.

 خط بحران جهت پاسخ گويي به سواالت

       44508200شماره تماس:

   19الي 14ايام غير تعطيل  

     19الي  8روزهاي تعطيل

 

 

 

 

 

 

 شب ظهر صبح دوز دارو نام دارو

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 داروي طوالني اثر و تاريخ آخرين دوز تزريقي:

................................................................................................ 

 
 مراجعه  به درمانگاه:

................................................................................................ 

 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 رژيم غذايی خاص:

 بیمارستان آموزشی ردمانی روانپزشكی اریان  

 پمفلت آموزشی  رتخیص
 IPH/1/98/Sکد :

TTP/01 


