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 12053501-8از آن ساعت به بعد با شماره تلفنو  21از صبح تا ساعت 12021524شدید 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)
 .بستری و شماره پرونده خود را به همراه یک شماره تلفن جهت برقراری ارتباط با مسئول مربوطه اعالم نمائید

 امضاء،مهر و نام و شیفت پرستار مالحظات تاریخ
   

 
 

:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

 ام اس افراد مبتال بهدر آموزش های موثر 

 تغذیه فعالیت دارو

شل کننده )در صورت مصرف باکلوفن یا دانترولین-2
عوامل بافر کننده  داروها را با غذا یا شیر یا(عضالنی

در آغاز مصرف این دارو ها از کمک .مصرف کنید
دیگران برای بلند شدن و جابجایی کمک بگیرید و در 
 .معرض آفتاب قرار نگیرید یا از ضد آفتاب استفاده کنید

از خوردن قهوه و ادویه جات پرهیز نمایید-2 .با قدم های کامال باز راه بروید-2  
( prone position)دمربیدن در وضعیت اخو-2 

ممکن است به کاهش اسپاسم در مفصل ران و زانو 
 .کمک کند

موز،گوجه )یک رژیم غذایی پر پتاسیم-2
فرنگی،کشمش،خربزه،طالبی،انبه،آب آلو،کنگر،کدو 

.داشته باشید( کم نمک)و کم سدیم( حوایی  

در صورت بروز عالئمی مثل تب،زردی،ادرار تیره -3
و خارش و اسهال شدید به  رنگ،مدفوع رسی رنگ

.پزشک مراجعه کنید  

.از کار بیش از حد یا خستگی پرهیز کنید-3  

 

داروهای کورتیکواستروئیدی و هورمون های -2
آدرنوکورتیکوتروپیک را همراه با غذا یا شیر میل نمایید 
و هنگام مصرف این داروها از خوردن کافئین و آسپرین 

.از قطع دارو خودداری نماییدخودداری نمایید و ناگهانی   

به علت از دست دادن حس درجه حرارت،درجه -1
حرارت آب حمام را جهت جلوگیری از سوختگی تنظیم 

.کنید  

رژیم غذایی کم نمک و کم چربی،پر فیبر یا نرم و -3
.نیمه جامد استفاده کنید  

برای جلوگیری از غش کردن و سرگیجه آرام تغییر -0
.وضعیت دهید  

صورتی که ممنوعیتی وجود ندارد مایعات در -1

مصرف کنید(لیتر در روز 3بیش از)فراوان  

بهتر است دستبند هشدار پزشکی و یک کارت -3
شناسایی با لیستی از تشخیص،داروها و درمان تهیه 

 .کند

پیش از انجام ورزش یا به هنگام نیاز به کاهش یا -6
توقف تمرین ها با پزشک معالج مشورت کند و 

 فزیوتراپی را با توجه به شرایط داشته باشند

.الکل و سیگار را ترک نمایید-1  

برای تسکین خشکی دهان،از آدامس های بدون -0
.شکر و یا شکالت های سفت استفاده کنید  

غیر از دارو درمانی روش های دیگری نیز برای -1
موثر در  )کاهش عالئم وجود دارد مثل طب سوزنی

موثر در بهبود )ماساژ(کنترل مثانهکاهش اسپاسم و 
درمان با (استرس،ریالکسیشن و کاهش افسردگی

به علت داشتن لینوئیک )گیاهان دارویی مثل گل پامچال
(اسید  

عواملی که باعث می شود عالئم بیماری تشدید -4
تالش و تقالی بیش از حد،آب بیش از حد گرم یا :شود

 سرد،تب،استرس عاطفی،رطوبت باال،حاملگی

 

ورزش های دامنه حرکتی و کششی را با کمک افراد -8
.خانواده و مراقبت دهنده انجام دهید  

 



 


