
 
 

:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

 بیماری های مزمن انسدادی ریوی در بیماران مبتال بهآموزش های موثر 

 تغذیه فعالیت دارو

هدف،مقدار،زمان و روش -1

مصرف هر یک از داروهای تجویز 
شده و عوارض جانبی داروهایتان 

 را بدانید

از قرار گرفتن در معرض دود سیگار،گرد -1

و غبار،آالینده های صنعتی،پودر ها و عطر ها 
 .و دود خودداری کنید

در صورت عدم منع مصرف مایعات -1

 8-12حدود)میلی لیتر 0222تا 0222روزانه
مایعات برای رقیق شدن ترشحات ریوی (لیوان

.مصرف نمایید از تماس با افرادی که دارای عفونت به -0 

خصوص عفونتهای سیستم تنفسی فوقانی می 
 .باشند خودداری کنید

از مصرف داروهای خواب آور و مخدر به -0

.علت کاهش عملکرد تنفسی خودداری نمایید  
در هوای سرد از خانه خارج نشوید و در -0

گرم .صورت لزوم حتما از ماسک استفاده نمایید
نگه داشتن محیط و اجتناب از سرما و لرز 

.ضرورت دارد  

از مصرف غذاهای نفاخ خودداری کرده و -0

وعده های غذایی متعدد و کم حجم مصرف 
.نمایید  

در صورتی که داروهای کورتون دار -0

مصرف میکنید از مصرف زیاد شیرینی ها 
.بپرهیزید  

حتما با شروع فصل سرما جهت جلوگیری -4

آنفوالنزا واکسیناسیون ساالنه  از ابتال به
.فراموش نشود  

غذاهایی انتخاب کنید که جویدن و بلعیدن آن -0

.ها راحت باشد  

برخی گیاهان دارویی و مکمل های غذایی -4

و شبدر ( اکسپکتورانت)مثل اکالیپتوس
جهت بهبودی عالئم مفید (کنترل سرفه)قرمز
.هستند  

در طول دوره های فعالیت ها به صورت -5

.عمیق و آهسته نفس بکشید  
 .از رژیم غذایی پر کالری استفاده کنید-4

در حد تحمل ورزش کنید،با برنامه ریزی -6

دوره های استراحت در طول روز از خستگی 
.جلوگیری کنید  

از قبیل حمام )از تکنیک های حفظ انرژی-7 

کردن در وضعیت نشسته و قرار دادن وسایل 
جهت اجتناب از زخم مورد استفاده در دسترس 

.استفاده نمایید(و تقال جهت دسترسی به آن شدن  

اگر کوتاهی تنفس در موقع غذا خوردن برای -5

شما اتفاق افتاد،قبل و بعد از وعده غذایی 
.استراحت کنید  

محل ترشح چرکی از -سرفه-سوزش ادراری-هفته پس از ترخیص از بیمارستان اگر دچار عالئمی مثل تب 0-0:هشدار مهم

 40520254-8و از آن ساعت به بعد با شماره تلفن 14از صبح تا ساعت 40514217شدید سریعا با شماره تلفن...(شالدون و)جراحی

بخش -نوع بیمه-تاریخ ترخیص-تماس حاصل نمائید و مشخصات کامل خود را با انضمام تاریخ بستری(سوپر وایزر بیمارستان)
 .راه یک شماره تلفن جهت برقراری ارتباط با مسئول مربوطه اعالم نمائیدبستری و شماره پرونده خود را به هم

 امضاء،مهر و نام و شیفت پرستار مالحظات تاریخ
   



 


