
شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي  گيالن و خدمات بهدا

 NE-Esh-62                                           رشت-امیرالمىمنیه)ع(مركز آمىزشي ردماني                                                                                                                      

 هبتال به خونریسی بینی ترخیص  در بیواراى  هراقبتهای بعد از     برگه آهوزش به بیوار

ّفتِ طَل هی کؾذ ٍ در ایي هذت احتوبل پبرگی ٍ خًَزیشی هجذد اس ّوبى هحل ٍجَد  2تزهین کبهل ػزٍق آعیت دیذُ حذٍد -

 آعیت هجذد ؽًَذ خَدداری کٌیذ.دارد ثٌبثزایي ثبیذ اس اًجبم کبرّبیی کِ ثبػث تحزیک یب 

عبػت اٍل اعتزاحت کبهل داؽتِ ثبؽیذ . ٌّگبم خَاثیذى سیز عز خَد را کوی ثبال ثیبٍریذ ثِ طَری کِ  24تَصیِ هی ؽَد در -

 ّوَارُ عز ؽوب ثبالتز اس للت لزار گیزد.

 عزیغ خَدداری کٌیذ.ثبؽیذ ٍ تب یک ّفتِ اس اًجبم فؼبلیتْبی عٌگیي جغوبًی ثب حزکبت ًبگْبًی ٍ آرام -

 هصزف هبیؼبت را افشایؼ دّیذ ٍ ثِ هیشاى کبفی آة ثٌَؽیذ.-

چٌبًچِ ثزای کٌتزل خًَزیشی تبهپَى ثیٌی اًجبم ؽذُ اعت ثِ ّیچ ٍجِ ٍ ثِ ّیچ ػلتی الذام ثِ خبرج کزدى تغییز ؽکل یب -

 برج کزدى آى ثِ پشؽک هزاجؼِ کٌیذ.دعتکبری ًکٌیذ ٍ در سهبًی کِ پشؽک ٌّگبم تزخیص ثِ ؽوب تَصیِ کزدُ اعت جْت خ

 ّفتِ آیٌذُ اس تخلیِ ی ثیٌی ثب فؾبر سیبد کبهال پزّیش کٌیذ ٍ در صَرت ثزٍس ػطغِ دّبى خَد را ثبس ًگِ داریذ. 2در طَل -

داؽ تب یک ّفتِ اس حوبم کزدى ثب آة داؽ در هحیطْبیی ثب ثخبر آة داؽ هثل عًَب یب اعتخز آة گزم ٍ هصزف غذاّب ٍ هبیؼبت -

 خَدداری کٌیذ.

 اس هصزف ًَؽیذًی ّبی گبسدار ٍ هَاد دارای کبفئیي سیبد هثل لَُْ ٍ عیگبر کؾیذى تب یک ّفتِ خَدداری کٌیذ.-

َّای هٌشل ٍ اتبق خَاة خَد را هزطَة ٍ خٌک ًگِ داریذ )ثب اعتفبدُ اس یک ظزف آة یب دعتگبُ ّبی ثخبر عبس عزد یب هزطَة -

 کٌٌذُ َّا(

 ش ؽذُ را طجك دعتَر هصزف کزدُ ٍ دٍرُ درهبى را کبهل کٌیذ.دارٍّبی تجَی-

اس حضَر در هکبى ّبی ثغیبر گزم یب گزد ٍ غجبر غلیظ ٍ یب توبط ثب ثخبر هَادؽیویبیی ٍ عَساًٌذُ )هَاد ؽَیٌذُ اعیذی( -

 خَدداری کٌیذ.

ؽکلی تٌظین کٌیذ کِ دچبر یجَعت هحذٍدیت غذایی خبصی ثزای ؽوب ٍجَد ًذارد لیکي ثْتز اعت رصین غذایی خَد را ثِ -

 ًؾَیذ.

رٍس اٍل )ثِ ٍیضُ در صَرت ٍجَد تبهپَى ( هوکي اعت دچبر عزدرد خفیف ، تَْع ٍ خؾکی ٍ احغبط طؼن تلخ  2-3در طَل -

 یب فلش در دّبى ٍ ػذم درک ثَ ٍ هشُ ٍ آة ریشػ اس چؾن ّب ؽَیذ کِ ًگزاى کٌٌذُ ًیغت.

 ی جلَگیزی کٌیذ.اس خیظ کزدى تبهپَى ٍ پبًغوبى ثیٌ-
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 سهبى ٍ هکبى هزاجؼِ ثؼذی:
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