
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

در کودکان  تب  

 

 نام و نام خانوادگی:  تاریخ پذیرش:  پرستار آموزش دهنده: پزشک معالج:

 
 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    

بدن او   یتا از کم آب یدبه کودک بده یرهآب قند و غ ی،کرده، چادم  یمو،شربت آبل یوه،ممانند آب، آب  یعاتیما -

 . یدکن یریجلوگ

 .پرهیز کنیدچرب و سرخ کرده  یسبک و ساده داده شود و از دادن غذاها یشود که به کودک غذایم توصیه -

 . یدسهال به او بدهضد ا یو غذاها یداو را قطع کن یرنوزاد اسهال دارد ش اگر -

 . یدخورد او را مجبور به خوردن غذا نکن یم یعاتما یکودک به اندازه کاف اگر -

حال بچه   کهی . از زمانیدبده یسکویتدر آلو، و موز له شده و ب یبسوپ، کمپوت س  توانیدیتر ماطفال بزرگ  به -

 . یریداو را از سر بگ ی معمول یمکم رژکم یدرو به بهبود است با

 . ید اتاق کودک خود را خنک نگه دار دمای -

  یراز ید،منظور استفاده نکن ینا  یکه از آب سرد برا  ید. دقت کنیدکن  یهخود را مرتبا با آب ولرم پاشو کودک -

 بدن کودک باشد.  یبه دما یکنزد  یدآب با یشود. دما یباعث لرز کودک، عالوه بر تب او م

 شود. یسبب کاهش تب م یاستراحت کند. استراحت و خواب کاف یشترتا کودک ب یدرا فراهم کن شرایطی -

 .  یدبار آن را عوض کن یک یهثان 30و هر  یدکودک قرار ده یشانی پ یو مرطوب را رو یزپارچه تم یک -

 . یددور نگه دار یگرد  یخود را از بچه ها کودک -

کرم مخصوص کودکان   یاو   یناز وازل یدتوان یکار م ینا  ی. برایدکودک تب دار خود را چرب نگه دار یها لب -

 .یداستفاده کن

 ید آوردن تب کودک استفاده نکن یینپا یبرا  یخاز الکل و  هرگز -

و   یفلز یهاو از هر گونه لباس تنگ و با بست یدکودکان مبتال به تب استفاده کن یبرا یگشاد و نخ یلباس ها از -

 . یدپر دکمه، اجتناب کن

 . یدپس از توقف لرز پتو را بردار  یول یداو پتو بکش یداشت، روهم  به همراه تب، لرز  شماکودک  اگر -

 درصورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید

 داغی بیش از حد بدن  -

 تشنج -

 سخت نفس کشیدن کودک  -

 اورژانسیسایر موارد نگران کننده و یا  -

 


