
ترشح چرکی از محل -سرفه-سوزش ادراری-تبهفته پس از ترخیص از بیمارستان اگر دچار عالئمی مثل  3-2:هشدار مهم

 12053501-8و از آن ساعت به بعد با شماره تلفن 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   

 بیماری های دستگاه گوارش افراد مبتال بهدر آموزش های موثر 

 تغذیه فعالیت دارو

از مصرف دارو های حاوی آسپرین،بروفن و دیگر دارو -
 التهاب غیر استروئیدی پرهیز کنیدهای ضد 

از فعالیت های قدرتی تا زمانی که کم خونی بهتر -
 .نشده است خودداری کنید

باال مثل سبزیجات  Kیک برنامه غذایی با ویتامین-2
 که شامل کاهو،کلم می باشد زیاد استفاده کنید

دارو های ضد فشار خون باید تنظیم شوند و ادامه -
. یابند  

دوری کنید و اضطراب خود را کاهش  از استرس -
.دهید  

( گوشت)رژیم غذایی کم نمک،کم پروتئین نظیر -2
 برای خود برنامه ریزی کنید

در صورت نیاز به مصرف دارو با معده خالی،در غیر 
.اینصورت با غذا مصرف نمایید  

.الکل و سیگار را ترک کنید- وعده های غذایی کم حجم و مکرر داشته باشید و به  
.آرامی غذا بخورید  

از سرفه کردن،عطسه کردن،بلند کردن و فشار در  - 
.حین دفع مدفوع و استفراغ پرهیز کنید  

از خوردن قهوه،چای و غذاهای تیز و تند نظیر فلفل -1
.و ادویه و از خوردن غذاهای سفت پرهیز نمایید  

در صورت تغییر رنگ مدفوع به سیا قیری و یا خون در - 
.پزشک خود مراجعه نماییدمدفوع به   

اجتناب از مصرف میوه جات و سبزیجات با پوست-0  

.همراه با وعده های غذایی آب بنوشید-6    

از خوردن شیر پرهیز کنید چون بعضی وقت ها باعث -4  
.افزایش ترشح اسید معده می شود  


