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  اگز اس ًظز پشضک ، هطکلی ثزای راُ رفتي ٍ ًزهص

کزدى ًذاریذ، رٍساًِ ًین تب یک سبعت در َّای آساد 

 پیبدُ رٍی کٌیذ. 

  اس هحیطْبی پزسزٍغذا ٍ اضطزاة ٍ ّیجبى دٍری

کٌیذ . سعی کٌیذ هحیطی آرام ٍ ثِ دٍر اس ًگزاًی 

 ثزای خَد ٍ خبًَادُ تبى فزاّن کٌیذ.

  اطویٌبى داضتِ ثبضیذ کِ ثب اجزای دستَرات پشضک

ٍ رعبیت ًکبتی کِ ثزای سالهت ضوب تَغیِ هیطَد 

، هیتَاًیذ اس ثسیبری اس هطکالت احتوبلی پیطگیزی 

کٌیذ. ثب ایي حبل اگز هطکلی داضتیذ ، ثذٍى اس 

دست دادى ٍقت ثِ پشضک ٍ پزستبر اطالع دّیذ ٍ 

 ّزچِ سٍدتز اس سالهت قلجتبى هطوئي ضَیذ.
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 نکات قابل توجه  برای شما مدد جوی محترم : 

اس حضَر در َّای سزد ٍ گزم ٍ راُ رفتي در ثبد پزّیش  -1

 کٌیذ.

اس هحیطْبی پزسزٍغذا ٍ اضطزاة ٍ ّیجبى دٍری  - 2

کٌیذ . سعی کٌیذ هحیطی آرام ٍ ثِ دٍر اس ًگزاًی ثزای 

 خَد ٍ خبًَادُ تبى فزاّن کٌیذ.
 

  اس حضَر در َّای سزد ٍ گزم ٍ راُ رفتي در ثبد

 پزّیش کٌیذ.

  اس فعبلیتْبیی کِ ایجبد ًبراحتی تٌفسی ٍ خستگی

 سیبد ٍ درد قفسِ سیٌِ هیکٌذ ، خَدداری کٌیذ.

  دارٍّبیی کِ ثزای ضوب تجَیش ضذُ ، ثزای سالهت

قلجتبى ٍ جلَگیزی اس هطکالت ثعذی ضزٍری است. 

ّویطِ دارٍّب را سز سبعت ٍ ثِ اًذاسُ ای کِ 

 پشضک دستئز دادُ هػزف کٌیذ.

  ِفطبر خًَتبى را ثِ طَر هزتت ٍ ثب کوک فزدی ک

در ایي کبر هْبرت دارد اًذاسُ ثگیزیذ. در غَرت ثبال 

یب پبییي ثَدى فطبر خَى ثِ پشضک اطالع دّیذ. 

 ّزگش دارٍّب را سز خَد تغییز ًذّیذ.

 



 .ٌّگبم غذا  خَردى عجلِ ٍ پزخَری ًکٌیذ 

  دقیقِ  03تب  51پس اس غزف غذا ثیي

 استزاحت کٌیذ.

  درهَرد سهبى هجبس ثزای ارتجبط جٌسی

هجذد اس پشضک سَال کٌیذ ٍ ضوٌب اس 

دارٍّبی تقَیت کٌٌذُ قَای جٌسی ثذٍى 

 هطَرت ثب پشضک استفبدُ ًکٌیذ.

  رٍس ثعذ اس تزخیع ثِ تذریج ٍ خیلی  0اس

آّستِ ثب ًظز پشضک هعبلج کبرّبی عبدی 

 رٍساًِ را ضزٍع کٌیذ.

  .ثب اجبسُ پشضک ٍرسش ٍ هٌظن ،اًجبم دّیذ

هثال چٌذ دقیقِ پیبدُ رٍی کٌیذ توزیي را 

در َّای آساد ٍ ثب لجبس راحت ٍ گطبد 

 اًجبم دّیذ.

  استحوبم پس اس تزخیع ثب ًظز پشضک

ضوب هعوَال هجبس است  ، اهب ثْتز است 

 دفعبت اٍل ثب حضَر یک ًفزّوزاُ ثبضذ.

  اس حضَر در حوبم خیلی گزم ٍ خیلی سزد

 خَدداری کٌیذ. 

  ، اس غذاّبی فیجزدار هثل غالت ٍ حجَثبت

ًبى سجَسذار هثل سٌگک ٍ سجشیجبت سجش 

 ٍ هیَُ ّبی تبسُ استفبدُ کٌیذ

  ِگَضت سفیذ هبًٌذ هزغ ٍ هبّی ثخػَظ ث

هبُ  6غَرت آة پش یب کجبثی استفبدس ّز 

 یک ثبر دارٍ را تجذیذ کٌیذُ کٌیذ

  ، تب حذ اهکبى اس چزثی ، ًوک ، ضیزیٌی

کیک، خبهِ، گَضت قزهش ٍ غذاّبی پزچزة 

پزّیش کٌیذ. هحذٍد کزدى چزثی رصین 

غذایی ثِ ّوزاُ تحزک ثذًی هٌظن ، سطح 

 چزثی خَى ضوب را پبییي هی آٍرد.

  اس خَردى چبی ٍ قَُْ پزرًگ خَدداری

 کٌیذ.

  رصین غذایی ضوب ثبیذ کن ًوک یب کن سذین

ثبضذ. اس هػزف غذاّبی کٌسزٍی پزّیش 

 کٌیذ . ثِ جبی آى 

سجشی ٍهیَُ جبت تبسُ استفبدُ کٌیذ .         

 ثزای خَش طعن 

کزدى  غذا اس آثلیوَ ٍ چبضٌی ّبی گیبّی       

 هجبس استفبدُ کٌیذ

 چٍ کىیم؟   CCUپس از ترخیص از 

 

  ثعذ اس تزخیع اس ثیوبرستبى ثزای ثْجَدی

ّفتِ السم است . در طَل ایي  6-8کبهل 

هذت ّویطِ قزظ ًیتزٍگلیسزیي سیزسثبًی 

را ّوزاُ داضتِ ثبضیذ ٍ در غَرت درد 

ًبگْبًی قفسِ سیٌِ ٍ تٌگی ًفس دارٍ را 

  (TNG ) استفبدُ کٌیذ. ًیتزٍگلیسیزیي 

را در ظزف ضیطِ ای کذر ًگْذاری کٌیذ . 

ایي دارٍ در اثز گزهب ، رطَثت ، ًَر ٍ 

هبُ  6گذضت سهبى ثی اثز هیطَد . پس ّز 

 یکجبر دارٍ را تجذیذ کٌیذ.

  کطیذى سیگبر را هتَقف کٌیذ. سیگبر

سزعت ضزثبى قلت ضوب را ثبال هیجزد ٍ 

هَجت افشایص فطبر خَى هیطَد ٍ خطز 

 حولِ قلجی هجذد قلجی را ثبال هیجزد .

  ٍعذُ غذای سجک  1ٍعذُ غذا اس  0ثِ جبی

 استفبدُ کٌیذ.

  اس افشایص ٍسى جلَگیزی کٌیذ ٍ ثب ًظز

پشضک ٍ کبرضٌبس تغذیِ سعی ٍ در کبّص 

 ٍسى ًوبییذ.

  هیَُ ٍ سجشی ٍ سبالد ) ثذٍى سس ّوزاُ ثب

آثلیوَ ٍ سزکِ ( را در ٍعذُ ّبی غذایی 

 خَد قزار دّیذ.


