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 ...................................................نام و نام خانوادگی همراه بیمار .........................نام بیمار 

 ....................تاریخ مراجعه بعدی به پزشک معالج .................................تاریخ ترخیص........................تاریخ بستری 

.  

  توصیه های پس از ترخیص

این بیماری در اغلب موارد نیاز به درمان تخصصی و ویژه نداشته و خودبخود بهبود می یابد و هدف   

  . ئم و رفع کم آبی بدن استالکنترل عاصلی درمان ، تنها 

  . این بیماری واگیردار و مسری است و به راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود 

از  . روز طول بکشد 01 ات 7روز بعد بهبود می یابند اما ممکن است بهبودی کامل  3ـ  5 الًعالئم معمو 

وتیک ها خودداری کنید چون ممکن است باعث مصرف خودسرانه داروهای ضد اسهال و انواع آنتی بی

 ئم شوندالبدتر شدن ع

در صورت تجویز آنتی . زم است که علت اسهال میکروبی باشد المصرف آنتی بیوتیک تنها زمانی   

بیوتیک آن را به طور دقیق و در زمان مناسب مصرف کرده و دوره درمان را به طور کامل به پایان 

 . برسانید

استفراغ می توانید  ترجیحاً با نظر پزشک  از داروهای ضد تهوع مثل / جهت کنترل تهوع  

 حداکثر سه بار در روز. ( متوکلوپرامید یا اندانسترون  دمیترون  استفاده کنید )

  . هستید  پزشک معالج خود را در جریان بگذارید الاگر به بیماری خاصی مبت  

 :شماره پرونده 

 نام بیمار 

8:کد  

 تایید کننده واحد آموزش



استفاده کنید   ( ORS ) توانید از محلول های آماده مانند اوآراس جهت پیشگیری از کم آبی بدن می 

لیوان آب سرد حل و در زمان  4هر بسته پودر را در . این دارو به شکل پودر به فروش می رسد 

  تشنگی از ان مصرف کنید

از مصرف شیر ، چای سنگین و نوشیدنی های حاوی کافئین مثل انواع قهوه و نسکافه خودداری 

 . یدنمای

استفاده از آبمیوه های بسته بندی شده و انواع نوشابه های گازدار و نوشیدنی های بسیار شیرین   

 باعث تشدید اسهال خواهد شد

 . از مصرف آب هایی با منبع غیر مطمئن یا نامشخص خودداری کنید 

 . در صورتی که در مسافرت هستید تنها از آب های بسته بندی شده استفاده کنید  

دست دادن ، در آغوش گرفتن ) الًتا زمان بهبودی از تماس نزدیک با دیگران به خصوص کودکان  مث  

 خودداری نمایید (یا بوسیدن 


