
آموزش به بیمار وخانواده-2شماره فرم 
مراقبت هاي پس از ترخیص

:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق

:تخت

:نام نام خانوادگی:                

تاریخ پذیرش: تشخیص (علت بستري): تاریخ تولد:
زن  جنس :  مرد  

پدر:نام 

:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

.یدمورد نگران نباشینداشته، لذا در ایشتريبیداري، تعداد دفعات بیدهبا نوزادان رسیسهنوزادان در مقاینا-
.یددر ارتباط باشبه صورت منظم پزشک خود یایاي و واکسیناسیون منظم با مراکز بهداشتمعاینات دورهياست که برابهتر-
مراقب باشید که نوزاد روي شکمش نخوابد. -
یا پنکه و یا تابش مستقیم آفتاب پرهیز شود.جریان باد کولر ورادیاتور شوفاژ،از قرار دادن نوزاد در کنار بخاري،-
هاي اول بعد از ترخیص، به حتی هفتهدستکش در روزها وپوشش مناسب داشته باشد. معموال پوشاندن کاله، جوراب وزم است شیرخوارال-

خصوص در فصول سرد سال توصیه می شود.
سرماي مشکالت گرما وپرهیز ازگراد) بهترین راه سانتی5/36تا 36زیر بغلیردرجه حرارت نوزاد (درجه حرارت مناسب بدن نوزاد با تب گکنترل-

باشد.بدن نوزاد می
یهتغذيها براساعتیحتیدو لذا ممکن است مجبور شوباشندیمیهتغذيبرایشتريصبر و حوصله بیازمندکه دارند، نیضعف جسمانیلبدل-

. یداو وقت بگذار
ساعت احتمال کاهش قند خون 4تا3درصورت خواب بودن نوزاد بیشتر از ساعت الزم است.5/2تا 2تداوم تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک هر -

وجود دارد لذا بهتر است تغذیه با شیر قبل از رسیدن به این حد با بیدار کردن شیرخوار از سر گرفته شود.
شود.یرشیدبه تولیکتحرتانینهتا سیدبار در روز بدوش8تا 6را در فواصل منظم حدود شیرتان-
گیري مناسب است.گرم بهترین معیار براي وزن200تا150ايگرم یا هفته30تا20بودن کهنه و وزن گیري روزانهخیس -
دستگاه کمک یاگرم و تمامی نوزادان نارسی که سابقه دریافت اکسیژن و 2000هفته و وزن کمتر از 34نارس با سن حاملگی کمتر از نوزادان-

دارند، در معرض خطر بیماري نارسی شبکیه چشم قرار دارند. که در صورت عدم درمان ممکن است سبب نابینائی شود. لذا این نوزادان یتنفس
یا چشم پزشکی که تجربه کافی در این زمینه دارند معاینه شوند. مراجعات بعدي توسط هفتگی توسط فوق تخصص شبکیه چشم و6تا4بایددر 

گردد.میچشم پزشک معین 
.کنیديو از قطع آن بدون اجازه پزشک خودداریددهد را مرتب و سر وقت به نوزاد بدهیکه پزشک دستور مداروهایی-
مغز و لگن اقدام شود.یسونوگرافییشنوایابینوزاد توسط پزشک ، ارزینهپزشک جهت معایدصورت صالحددر-
.کنیدیريخورده هستند با نوزاد جلوگو سرمایتنفسيعفونت مجاريکه دارایاز تماس کسان-
بوسیدن نوزاد ممکن است باعث انتقال بیماري ها به نوزاد نارس شود.-
هاي شلوغ پرهیز شود.حضور در میهمانیوهاي طوالنیهاي اول زندگی نوزاد نارس از مسافرتبهتر است در ماه-
.کنیدکمک اعضاء خانواده در مراقبت از نوزاد خود استفاده از-

کنیدمراجعه یمارستانبه بیرصورت مشاهده عالئم زدر
.. .یا تشنج وهاي مکرر، بی حالی ومانند تب، شیر نخوردن، مکیدن ضعیف، استفراغعالئمی-

نوزاد نارس


