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نموده و عوارض داروهای خود را بداند و در صورت بروز به اطالع پزشک  مددجو داروها را بطور صحیح و موثر مصرف-1

  .معالج برساند

 . مددجو در مورد نگرانی و ترس های خود با کادر درمان صحبت کند-2

نحوه مصرف صحیح و تعداد قرص های زیر زبانی آشنا بوده و در صورت بروز آن ها  قلبی  سکته عالیمسایر به مددجو درد و -3

 .آگاه باشد

  .مددجو محیط آرام ایجاد نموده و محرک های تنش زا را در موارد بروز درد کاهش دهد-4

  .حمله قلبی مطلع نماید عالیمرا در صورت درد یا سایر  115مددجو مرکز اورژانس -5

  .فعالیت های برنامه ریزی شده مشارکت نموده و فعالیت ها را به تدریج افزایش دهدمددجو در -6

 مددجو دوره های استراحت را با توام نموده و فعالیت های تفریحی را برنامه ریزی کند-7

 .مددجو از محرک های تنش زای قلبی و از فعالیت های شدید خودداری کند-8

 .یت تنطیم کندمددجو کار را با سطح تحمل فعال-9

 .مددجو تمام داروهای تجویزی را بطور دقیق مصرف نموده و اثرات مطلوب آنرا پایش کند-11

  .ئم حیاتی را کنترل و تغییرات آنرا گزارش کندالمددجو ع--11

 . مددجواز مصرف سیگار و الکل و موقعیت تنش زا اجتناب نماید-12

نموده و الگوی دفع روده ای را به صورت نرم حفظ می  کم نمک را مصرف-ربکم چ–مددجو رژیم غذایی حاوی کالری معتدل -13

 .نماید

 .مددجو الگوی دفع روده ای را بصورت نرم حفظ کند-14

 . اری نمایددحمام بیمار در مدت کوتاه و با آب ولرم بوده و از حمام کردن با آب داغ خود -15

 .مصرف داروها آموزش دیده باشید رددر مو--16

 .در مورد انجام آزمایش های الزم پس از ترخیص و تاریخ مراجعه بعدی به پزشک معالج آموزش دیده باشد -17

 .خالصه پرونده و نسخه دارویی را تحویل گرفته باشید -18

 .................... :متی و بهبودی روز افزون شماره ی تماس بخشالبا آرزوی س

 :.............................................. ش گیرندهنام و نام خانوادگی مددجو یا فرد آموز



 

 


