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 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   

 .کنید یآرامبخش و خواب آور بدون اجازه پزشک خوددار از مصرف الکل و داروهای  ❖

 شود.  یریتا از کم آب شدن بدن جلوگ یدمصرف کن یعاتصورت اجازه پزشک بطور مرتب ما در ❖

ها   یهتوص  پزشکان ❖ تمام گروه  ماه  ییغذا  یبه مصرف  لبنیشامل گوشت،  سبزیات،  م  یجات،  در  یوهو  تازه  جات 

 کنند.یباردار م یخانم ها

و آهن و    یکفول  یدمانند اس  یو مواد معدن  هایتامین از انواع و   یبعض  ین،پروتئ  یشتریب یرباردار به مقاد  بانوان   همه ❖

 . دارند یازن یانرژ  یافتدر یبرا یکالر

 .یدآماده مانند فست فود ها را محدود کن غذاهای ❖

 یر غ  یها   یدنیکوالها، شکالت و نوش  ی، در چا  ین. کافئیزیددار تا حد امکان بپره  ینکافئ  هاییدنی خوردن نوش  از ❖

 وجود دارد.  یزو کاکائو ن یالکل

  یا سوزش سر دل    یاحالت تهوع    یا  یددار  یار. اگر ویدکن  یلم  ییماده غذا  یکبار    یکساعت    4که هر    یدکن  سعی ❖

تر است تا خوردن سه وعده  قابل تحمل  یاروعده غذا با حجم کم بس  6  یا  5  یافتکه در  یدد  یدسوء هاضمه، خواه

 پر حجم.  یغذا

از وعده   هیچ ❖ نکن  یغذائ  یهاکدام  به   یدممکن است که شما گرسنه نباش  ید،خود را حذف  اما فرزند شما مرتبا 

 دارد.  یازن یمواد غذائ

  نیکیدر کل  ینکننده ضربان قلب جندستگاه پخش   یصدا  یحت  ید،شد  یصدا  ی،روان  مانند فشار  یطیعوامل مح ❖

 .شوندیم ینحرکات جن یشباعث افزا

باردار  در ❖ نها  ینجن  ی،ماه آخر  رس  یتبه  لول  یدهرشد خود  تولد است.  آماده  لحظه  و حت  یدن،و هر  زدن   ی لگد 

افزایابندیکودک کاهش م  یهاسکسکه با وجود کاهش دفعات، ممکن است شدت آنها  اما  برا  یداپ  یش.   ی کند. 

 .شودیم تری و قو یزترجنین ت یمثال لگدها

در   یدلگد بزند. شما با  یابار تکان بخورد    10  ینتا جن  کشدیچه مدت زمان طول م  ینیدو بب  یریدروز، زمان بگ  هر ❖

است.   یشترتعداد در دو ساعت ب  ین. البته در اکثر موارد، ایدتکان کودک را احساس کن  10ساعت، حدود    2طول  

 یقه، دق  ی. در هر سیدکن  یریگکودک را اندازه  دن داد دفعات تکان خورتع یقهدق  یاست که در هر س  ین ا   یگرراه د

جن  3حداقل    یدبا  ینجن حرکات  به  دقت  با  و  مرور  به  بخورد.  تکان  الگو  ین،بار  او    ییمتوجه  حرکات  از  منظم 

 . شویدیم

 . کنیدمجدد به پزشک مراجعه   یششده جهت انجام آزما یینزمان تع در ❖

 کنیدمراجعه  و یا پزشک   یمارستانبه ب  یرصورت مشاهده موارد ز  در
 ینجن یعاد یرغ  یحرکت یب یانوع حرکت  هر ❖

 یقهدق یتعداد حرکت کمتر از سه بار در س ❖

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖
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