
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 های پس از ترخیصمراقبت          

 

 :شماره پرونده                                   

 

 بخش: پزشک معالج:

 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص )علت بستری(: تاریخ پذیرش:

 زن     جنس :  مرد  

 پدر:نام 

 :بیمار محترم ضمن آرزوی سالمتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
 :مراقبت در منزل 

 .یو پرتو درمان یدرمان یمیبه حداقل رساندن عوارض ش یشده توسط پزشک برا یزتجو یفراوان و مغز یعاتبه مصرف ما یمارب یقتشو -

 یمیش یز. در صورت تجوشودیپزشک درخواست م یزدر صورت تجو یسرطان هایبردن سلول ینبه منظور کوچک کردن و از ب یدرمان شیمی -

 .یردانجام گ یدر مراکز تخصص یدهو توسط پرستاران ورز ایبه صورت دوره یدداروها را با یدرمان

 .یدنکن یسهمقا یمارانب یردرمان خود را با سا هرگز -

 .یدنکن یرو یادهز یجاتکالباس و ترش یس،نمک، شکر، سوس ی،مصرف چرب در -

در همه جلسات درمان و سر وقت  ی،سرطان هایاز انتشار سلول یریو جلوگ ینابود یاست برا یکه روش یپزشک به پرتودرمان یهصورت توص در -

 .یددرمان صحبت کن یمخود با اعضا ت هاییو در مورد نگران یدحاضر شو

 از  زخم بستر یریخون در بدن به منظور جلوگ یانجهت بهبود جر یو ماساژ بدن و یکبارهر دو ساعت  یمارب یتوضع تغییر -

 یکاهش اثرات پرتو درمان یبرا یماراز پوست ب داریو نگه محافظت -

 .یدجد یبدن یتو وضع یماریکردن با ب یداانطباق پ یبرا یماربه ب کمک  -

 ورود به اجتماع و حفظ روابط. یبرا یمارب تشویق -

 کننده  یتاذ یآرام و لذت بخش به دور از انواع صداها، بوها و نورها یز،تم یطمح یک یآور فراهم -

 .باشدینم یگونه درد جسم یچآرامش است و تحت ه یدارا یو روان یکه از لحاظ جسم یطیدر شرا یماردادن به ب غذا -

 به صورت روزانه یمارب یمصرف هاییکالر یزانکردن نوع غذا و م یادداشت -

 به صورت روزانه یمارکردن وزن ب یادداشت -

 کنیدمراجعه  یمارستانب یابه پزشک معالج  یرصورت مشاهده عالئم ز در
 ، استفراغ بیش از دو ساعت تشنج، غش و ضعف -

 سرگیجه، عدم توانایی در حفظ تعادل و مشکل در راه رفتن  -

 به صورت واضحاحساس گیجی و عدم توانایی تفکر  -

 های بدن احساس ضعف و بی حسی در برخی از بخش -

 ها مشکل در بینایی، دید تار، توانایی دیدن فقط با یکی از چشم -

 های شدید، بدتر شدن عالیم سردرد -

 سایر عالیم نگران کننده -

 تومور مغزی


