
 
 

:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

 مننژیت در بیماران مبتال بهآموزش های موثر 

 تغذیه فعالیت دارو

های آنتی بیوتیک را راس دارو-1

.ساعت استفاده کنید  
.از کشیدن سیگار خودداری کنید-1 توزین روزانه داشته باشید-1  

در صورت تب از پاشویه با آب ولرم و در -2

صورت دستور پزشک از تب بر ها استفاده 
.کنید  

از بیمار در برابر صدمات ثانویه به تشنج یا -2

محافظت (مانند سقوط)تغییر در سطح هوشیاری
 کنید

مایعات کافی بنوشید تا تعادل مایعات برقرار -2

(لیوان 8تا  6روزانه )شود  

کم یا زیاد کردن داروها را به پزشک اطالع -3

دهید و طول درمان را تا پایان دوره ادامه 
.دهید  

از عوارض بی حرکتی بیمار مانند زخم -3

بستر و پنومونی با جابجایی مکرر بیمار 
.جلوگیری کنید  

از مصرف مواد حاوی مواد تحریک کننده -3

جات پرهیز  سیستم عصبی مانند ادویه و تندی
.کنید  

در صورت سر درد تیر کشنده و ضربان دار -5

و سفتی گردن و تهوع و استفراغ و تب و هر 
گونه تغییر در وضعیت هوشیاری سریعا به 

.پزشک مراجعه کنید  

استراحت را افزایش دهید زیرا سبب کاهش -4

.تحریک مننژ می شود  
مصرف موادی که حاوی کربوهیدرات -4

 .و برنج را قطع کنید هستند مانند نان

از تماس با اشیا و افراد آلوده اجتناب -5

رعایت احتیاط کنترل عفونت مانند ماسک .کنید

ساعت پس از شروع آنتی بیوتیک  24زدن تا 

.تراپی ضروری است  

 

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

 42553554-8و از آن ساعت به بعد با شماره تلفن 14از صبح تا ساعت 42514514شدید 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)
 .مراه یک شماره تلفن جهت برقراری ارتباط با مسئول مربوطه اعالم نمائیدبستری و شماره پرونده خود را به ه

 امضاء،مهر و نام و شیفت پرستار مالحظات تاریخ
   

 


