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ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺿﻤﻦ آرزوي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
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از رژﯾﻢ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ ،ﭘﺮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ وﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ
اﻣﮕﺎ) 3ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻣﺎﻫﯽ و ،(...ﺣﺎوي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب )ﮔﺮوه ﻏﻼت وﺣﺒﻮﺑﺎت( و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث )ﻣﺮﮐﺒﺎت،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،آﻧﺎﻧﺎس ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ و (....اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻘﺪار ﻣﺎﯾﻌﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ را در ﻃﻮل روز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و از  2ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
ﻏﺬا را در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ و در دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﻮل روز ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ آرام و ﻣﻼﯾﻤﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ورزﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎط آور ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﮔﺎ ،ﺗﺎي ﭼﯽ ،ﺷﻨﺎ و ورزش ﻫﺎي آﺑﯽ
ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﺗﺮﺷﺤﺎت رﯾﻮي ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎي زﯾﺎد ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻔﺘﯽ ﻋﻀﻼت ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد و داغ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼل ﺣﺴﯽ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آب ﺣﻤﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ،ﻣﯿﻠﻪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮﻓﺘﻦ و رﯾﻞﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺣﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را
در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ورزش ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ دورهﻫﺎي 30دﻗﯿﻘﻪاي ورزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ  10دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آن را
زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮاي ورزش ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﻀﺎي اﻣﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻐﺰﻧﺪه و ﻧﻮر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر در آن ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ورزش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎدل دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم ورزش در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﺮ وﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،اذﯾﺖ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ورزش را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎﻋﺎت داغ روز ورزش ﻧﮑﻨﯿﺪ )ﺑﯿﻦ  10ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  2ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ( ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﺷﺐ ورزش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺧﻨﮏ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن و ورزشﻫﺎي آﺑﯽ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺑﺘﻼء ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ام اس اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺷﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺗﺐ ،ﻟﺮز ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و درد ﻋﻀﻼت )ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا( از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ دارو اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺧﻮردن آرام ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭘﺰﺷﮏ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
داروﻫﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد از ﻗﻄﻊ دارو ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮزش ،ادرار ﺗﯿﺮه رﻧﮓ و ﺧﻮﻧﯽ ،ﺗﺐ و ﻟﺮز( ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻢ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

