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 وکبت آمًزشی پس از ترخیص

 بیمارستان تخصصی شهید رجائی
 

 

 حالت تهوع

 .دارٍ را ّوزاُ ثب غذا هصزف کٌیذ -

 .حجن غذایتبى کن ٍ تعذاد ٍعذُ ّبی غذایی سیبد ثبضذ-

 آثٌجبت سفت ٍ ثذٍى ضکز را ثوکیذ-

 هقذار سیبدی هبیعبت ثٌَضیذ،-

 .پشضک اس دارٍ ّب استفبدُ کٌیذثب هطَرت -

 افشایش اشتها و وسن
ثب کبرضٌبس تغذیِ هطَرت کٌیذ ٍ اصَل تغذیِ  -

 .سبلن را ثیبهَسیذ

  .ثِ طَر هٌظن ٍرسش کٌیذ -

 یثوست

  .هقذار سیبدی آة ثٌَضیذ -

هصزف چبی ثِ ّیچ ٍجِ جبیگشیي هصزف آة : تَجِ

 .ًوی ثبضذ ٍ در ٍاقع ثبعث دفع آة اس ثذى هی گزدد

هیَُ ّب ٍ سجشیجبت ٍ : غذاّبی دارای فیجز اس قجیل-

 .غالت هصزف کٌیذ

. ثِ طَر هٌظن ٍرسش کٌیذ-

  دهانخشکی 

 .ثِ طَر هزتت ٍ ثب جزعِ ّبی کَچک، آة ثٌَضیذ -

 .یک تکِ یخ را ثوکیذ -

 آداهس ثذٍى قٌذ ثجَیذ -

. آثٌجبت سفت ٍ ثذٍى ضکز ثوکیذ -

. دّبىاس طزیق ثیٌی، ًفس ثکطیذ ًِ اس طزیق  -

 دًذاى ّبی خَد را دٍ ثبر در رٍس هسَاک ثشًیذ  -

 

 
 

 خستگی و خواب آلودگی

. یک چزت کَتبُ ثشًیذ در طَل رٍس -

 ٍرسش ّبی هالین اًجبم دّیذ، اس قجیل پیبدُ رٍی  -

ٍ خَاة آلَدگی اس راًٌذگی ٍ کبر در ٌّگبم خستگی   -

 ثب هبضیي آالت خطزًبک دٍری کٌیذ

 تی خواتی

اس هصزف ًَضیذًی ّب ٍ غذاّبی دارای کبفئیي  -

 .هخصَصب در اٍاخز رٍس، خَدداری کٌیذ

.    ثِ طَر هٌظن ٍرسش کٌیذ -

 .اسخَاثیذى در طَل رٍس خَدداری ًوبییذ-

سبعت قجل اس خَاة، اس ٍرسش ضذیذ  5تب  4حذاقل   -

 .پسّیز کٌید

 سزگیجه
ثِ آراهی اس حبلت ًطستِ ٍ یب ایستبدُ، تغییز  -

 .هَقعیت دّیذ

اس دستگیزُ ّبی ًزدُ ای، هیلِ ٍ یب دیگز اقالم هحکن  -

. ثزای حفبظت اس خَد استفبدُ کٌیذ

اس راًٌذگی ٍ کبر ثب هبضیي آالت خطزًبک دٍری   -

. کٌیذ

. اس کبفئیي، تٌجبکَ ٍ الکل دٍری کٌیذ  -

. هقذار سیبدی هبیعبت ثٌَضیذ  -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وکىید  َیچگبٌ بدين مشًرت بب پسشکتبن داري را کم یب قطع

زیرا قطع مصرف وبگُبوی ایه داريَب، ممکه است ببعث ، 

 .عًد ي پیشرفت بیمبری شمب گردد

 

 مدیزیت عوارض دارویی
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 هذیان
باٍز ٍ اعتقاد غلط کِ )ّریاىچٌاًچِ بیوازتاى  

 :هی گَید اقداهات ذیل زا بکاز بسید(هٌطقی ًیست

اس َزگًوٍ بحث ي گفتگً بٍ مىظًر تغییز اعتقاد  

 .غلط بیمار بایذ اجتىاب وماییذ

 .َذیاوُای بیمار را وپذیزیذ یا رد وکىیذ 

 .اس سزسوص ي مسخزٌ کزدن بیمار اجتىاب وماییذ 

بٍ وگزاویُای بیمار در مًرد َذیاوُایص گًش فزا  

 .دَیذ

بٍ بیمار ایه اطمیىان را بذَیذ کٍ َذیاوُای يی با  

 .مصزف داري بٍ تذریج کاَص می یابذ

 توهم
یعٌی چیزی هی شٌَد یا ) دازد چٌاًچِ بیواز تَّن

کِ  هاًٌد بیوازی (هی بیٌد کِ ٍجَد خازجی ًدازد

 .ّریاى هی گَید بسخَزد ًوایید

 پزخاشگزی
چٌبًچِ ثیوبر رفتبر غیز عبدی،پزخبضگز،صحجتْبی ثی 

رثط ٍ لخت ضذى در اًظبر هزدم دارد خبًَادُ ًجبیذ 

ثیوبر را سزسًص ًوبیذ ٍ ثبیذ ثیوبرثذاًذ کِ ضوب قصذ 

 .اٍ را درک ًوبییذداریذ 

 تدتینی
بدبیي چٌاًچِ بیواز بِ افساد خاًَادُ یا دیگس هسدم 

 :باید اقداهات ذیل زا زعایت ًوایید است

 .صادقاًِ با بیوار بزخَرد ًواییذ ٍ اٍ رابپذیزیذ 

 صبَر باضیذ ٍدر جلب اعتواد بیوار ًسبت بِ 
 .خَد عجلِ ًکٌیذ

 
  

 

  
اس سزسًص کزدى ٍ تَّیي بِ بیوار جذا خَدداری  

 .ًواییذ

اس ّزگًَِ بحث ٍ گفتگَ بِ هٌظَر تغییز اعتقاد  

پذیزش السم راجْت قبَل  بیوار بپزّیشیذ سیزا اٍ

 .دالئل ضوا ًذارد

هزاقب رفتار خَد هاًٌذ خٌذیذى،ًگاُ کزدى،ًحَُ  

ایستادى ٍ حزکات چْزُ ٍ بذى باضیذ سیزا بیوار 

بذبیي بِ ضذت هزاقب ّوِ حاالت کساًیکِ در 

 .هقابل اٍ ّستٌذ هی باضذ

اس پچ پچ ٍ در گَضی صحبت کزدى در حضَر بیوار  

 .بپزّیشیذ

 

 

 

صحبتْایص را قطع ًکٌیذ ٍ با  :دادىخَة گَش  .1

اٍ را بِ صحبت کزدى  کلواتی هاًٌذ آّاى، آرُ، بلِ

بیطتز تطَیق کٌیذ تا احساسات درًٍی ٍی را 

 .بیطتز بطٌاسیذ ٍ در ًتیجِ اٍ را بْتز درک کٌیذ

ٍقتی در هقابل رفتار ًاهٌاسب بیوار ، اٍ  :خطیذىة .2

را هی بخطین بخطیذى ها کوکی بِ حال اٍ ًوی 

د بلکِ ها را اس چٌگال احساسات بذ، کیٌِ ٍ کي

عصباًیت رّا هی کٌذ ٍ در آى  لحظِ اٍ در کٌار ها 

احساس اهٌیت هی ًوایذ ٍ ایي احساس آراهص ، 

 .حال اٍ را بْتز هی کٌذ

پذیزفتي اًتقبدّبی ثیوبر  .3

جذاسبسی احسبسبت خَد اس احسبسبت ثیوبر  .4
 ثیوبردرک احسبسبت  .5

کٌتزل عَاطف ٍ احسبسبت خَد  .6
 

بِ خاطز ایٌکِ اهکاى  :ضٌْبدات هزاقجتییح.7

خَدکطی در ایي افزاد ٍجَد دارد، پس هی بایست 

اجسام تیش ٍ ّز چیشی را کِ اهکاى دارد با آى بِ 

خَد آسیب بزساًذ  اس اطزاف بیوار دٍر کٌیذ ٍ 

سعی کٌیذ اٍ را تٌْا ًگذاریذ 

قزارگزفتي ثیوبر در ضزایط حتی الوقذٍر اس .8
یبدآٍر جٌگ هثل فیلوْبی جٌگی خَدداری 

 .ًوبییذ
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 مدیزیت عالئم تیماری
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رفتارهای  ، افکار خودکشیمواردی مانند 

 ، دیگزانکز آسیة ته خود یا ف ،خشونت آمیش 

اس  روانپششکی مصزف تیش اس حد داروهای

توده و نیاس ته مزاجعه فوریتهای روانپششکی 

 .فوری ته روانپششک معالج یا تستزی شدن دارد
 

معموال هز دو )ته طور منظم ته پششک معالج  خود 

مزاجعه نمایید وداروهای خود را ته طور منظم (هفته

 مصزف کنید
 

 با آرزوی سالمتی 

 (ته اصطالح عامیانه موج انفجار)PTSD تیمارانتزخورد تا 
 


