
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

 تنفس  تندی) پنه  تاکی

 نوزادی   زودگذر

 پزشک معالج: 
 

 پرستار: 

 

 تشخیص: 
 

: ترخیصتاریخ   
 

 نام و نام خانوادگی: 
 

 بیمار محترم ضمن آرزوی سالمتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید: 

: مراقبت در منزل   

 شود.  یرینوزاد جلوگ  یقراریتا تماس پوست انجام شود و از ب یریدنوزاد را در بغل بگ ❖

 تا نوزاد خسته نشود.  یدو زمان کمتر انجام ده یشترب یدر وعده ها را مادر یربا ش یهتغذ یدکن سعی ❖

و   یهک نوزاد موجب گرشبودن پو  یفکث  ی، مانند گرسنگ  ینکند. عوامل  یهگر  یادنوزاد ز  یدباش  مراقب ❖

 شود.  یتنفس نوزاد م یسخت یجهو در نت یصرف انرژ

یاز  پنه ن  یعلل تاک   یکه نوزاد از نظر پزشک جهت بررسی. در صورتیندازیدن  یقنوزاد را به تعو  درمان ❖

 . کنید یریگین را پآ... دارد،  یامشاوره قلب و انجام اکو و  به

 .کنید  یهوا خوددار یشلوغ و پر ازدحام و آلودگ  یهابردن نوزاد در مکان از ❖

  ی سرد و گرم خوددار  یرارت بدن نوزاد را تا حد امکان ثابت نگه دارید. از بردن نوزاد در هواح  درجه ❖

 . یدکن

کنید. اگر نوزاد سرد شد باید فورا    یهنگام تعویض لباس و حمام دادن از سرد شدن نوزاد جلوگیر  در ❖

 ود. نوزاد ش یپنه گذرا  یاو را گرم کنید. تغییرات سریع درجه هوا می تواند باعث تاک 

 ید. نوزاد فراهم کن یآرام و راحت با حداقل سروصدا برا محیطی ❖

کند  یاز نوزاد مراقبت م  یگریفرد د  یگردد و در صورت  یتها رعااز تماس با نوزاد شستن دست  قبل ❖

 . کنیدموضوع را به او گوشزد  ینا

در صورت امکان از او فاصله   یاو    یداز ماسک استفاده کن  یدهست  یکه دچار سرما خوردگ   یصورت  در ❖

 .یریدبگ

 . یدکن یو سرماخورده با نوزاد خود خوددار یعفون یهایماریتماس افراد مبتال به ب از ❖

کشد زمان آن یدر منزل سیگار م  ی. اگر شما یا فرد دیگریردقرار نگ  یگاریدر معرض افراد س  نوزاد ❖

 رسیده است تا سیگار راترک کنید. 

 . یددرمان مراجعه کن  یریگیحتما به پزشک متخصص نوزادتان جهت پ  یصروز بعد از ترخ چند ❖

 یدمراجعه کن یمارستان و یا پزشکبه ب  یرصورت مشاهده موارد ز  در
پوست نوزاد به خصوص   یدر زمان بازدم و کبود  ینهقفسه س یدنتعداد تنفس به همراه تو کش  افزایش ❖

  یتحتان یهادر اطراف لب و اندام

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


