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

 12053501-8و از آن ساعت به بعد با شماره تلفن 21از صبح تا ساعت 12021524شدید سریعا با شماره تلفن...(وشالدون )جراحی

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

 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   

 نارسایی کلیه افراد مبتال بهدر آموزش های موثر 

 تغذیه فعالیت دارو

داروهای تجویز شده توسط پزشک را به موقع -2
 .مصرف کنید

پیاده روی در حد تحمل انجام دقیقه  35روزی -2
 .دهید

 

دارو های تجویز شده را بدون دستور پزشک قطع -2
.نکنید  

از استرس و فکر و خیال و مصرف دخانیات پرهیز -2
.شود  

همراه ناهار و شام،از سبزی یا ساالد یا از هر دو -2
.استفاده کنید  

اجتناب از مصرف داروهایی که بدون نسخه پزشک -3
.رسدبه فروش می   

هر روز در ساععتی معین و با ترازوی مشابه و با  -3
.لباس معینی خودتان را وزن کنید  

گوشت قرمز کم چرب،مرغ یا ماهی به صورت -3
.آبپز،کبابی یا بخار استفاده کنید  

کنترل دقیق مایعات دریافتی -1  -شورجات-جگر-دل-خامه-کره-از سرخ کردنی-1 
.استفاده کنیدسوسی و ماهی کنسرو شده کمتر   

نبض و درجه حرارت-اندازه گیری روزانه فشار خون-0    

در شبانه روز نبایستی بیشتر از یک کیلوگرم وزن -6 
.داشته باشید  

 

.پوست ناحیه فیستول را تمیز نگه دارید-4    

مثل )ناحیه فیستول را از نظر عالئم عفونت-8 
.کنترل کنید(درد-قرمزی-تورم-حساسیت  

 

.خوابیدن روی دست فیستول دار پرهیز کنیداز -9    

از پوشیدن لباس های تنگ و چسبان خودداری  -25 
.کنید  

 

از بلند کردن اجسام سنگین و انجام کارهای  -22 
.سخت با دست فیستول دار خودداری کنید  

 

هنگام مراجعه به دکتر یا بیمارستان به پرسنل از -22 
اندازه گیری فشار خون و وجود فیستول اطالع دهید تا 

.تهیه نمونه خون از آن محل انجام شود  

 

کنترل )روزانه فیستول را از نظر عملکرد صحیح-23 
.کنترل کنید(لرزش-صدای مخصوص  

 



 


