
 

خانواده آموزش به بیمار و   

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

یبر(پره ترم ل)زودرس یمانزا  

 

 پرستار:  پزشک معالج: 

 

 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   

با مصرف مواد غذا  یمانزا  یزیخونر ❖ ، یات، لبنیر مانند، تخم مرغ، ش  ین و پروتئ  3  آهن خون و اومگا  یحاو  ییرا 

آهن عبارتند از: انواع    یحاو  ییمواد غذا   .جبران کنید  ، فراوان  یگوشت، آب گوشت، کباب مرغ،سوپ مرغ، ماه

 ید.ران کنخشک جب یتخم مرغ، اسفناج، کشمش و آلو دهها )مخصوصا بوقلمون( جگر، عدس، زرگوشت

م  بهتر ❖ دار،  آهن  مواد  مصرف  با  همزمان  سبز   یوه است  و  و  یجاتیها  )مانند:  یس  یتامینکه  ل  دارند   یمو پرتقال، 

مصرف شود تا   یشترب  ،دارند   یمکه کلس  ی ( و موادیو نارنگ  یا، فلفل دلمهیخوردن، گوجه فرنگ  ی، سبزیرینش

 . شود یشترجذب آهن ب

 . یدکن یکند خودداریو قهوه که جذب آهن را کمتر م یدار مانند چا ینخوردن مواد کافئ از ❖

 .یدهضم اجتناب کن  یرو د ( حبوبات)نفاخ  یغذاها از مصرف ❖

 . یدمصرف کن یعاتو ما یوهو م یمانند سبز یبرپرف ییغذا یمرژ یبوستاز  یریجهت جلوگ  ❖

 . یدکن یکرده است (خوددار یهکه پزشک توص ی)تا زمان یو رانندگ ینزور زدن، بلند کردن اجسام سنگ از ❖

 .یدکن یبهتر است از انجام مقاربت خوددار یمانهفته پس از زا  4تا  6 ❖

 .کنید یزهفته پره 8تر از وزن نوزاد تا  ینسنگ یاءبلند کردن اش از ❖

 . یدزخم را باز بگذار  یو رو  یریدداشته و دوش بگپانسمان را بر ی،دوم بعد از عمل جراح روز ❖

ها فقط از آب استفاده   ینهکردن نوک س  یزتم  یها را با آب و صابون شسته و برادست  ی ده  یراز هر بار ش  قبل ❖

 . کنید

 .کنیداجتناب  یحرکت  یو ب  یکدیگر یانداختن پاها رو   ،و فشار بر زانوها یمدت در صندل ینشستن طوالن از ❖

آغاز   یماننخست پس از زا یهاورزش کردن را از هفته توانیدیبدست آوردن تناسب اندام با اجازه پزشک م برای ❖

  ها، یبا کاهش مصرف چرب  توانیدی م  یول  یریدبگ  یالغر  یمرژ  توانیدینم  دهید،ی م  یر. چون به نوزاد خود شیدکن

فرزند   یهتغذ   یالزم برا   یو انرژ  یخود، به کالر  انهروز   یدر غذاها  ینو پروتئ  یسبز  یوه،م  یگزینیو جا  هایرینیش

 . یابیدخود دست 

و    یمصنوع  یافال  یحاو  یهالباس  یدنپوش  استفاده و از  یرنخیز  یو از لباس ها  یدکن  یضرا روزانه تعو  یرز  لباس ❖

 .یدکن یخوددار یکیتنگ و پالست  یجوراب شلوارها

 .یدکن یزخشک باشد و از مرطوب شدن آن پره یدبا یشههم یرز لباس ❖

الزم در مورد مراقبت از    یباشد. آموزش هایسخت م  یارآمده است بس  یاکه زود هنگام بدن  یاز نوزاد  نگهداری ❖

 . یدنوزاد خود را از پرستاران بخش نوزادان بخواه

ها به پزشک    یه بخ  یدنجهت کش  ینشده توسط پزشک و حداکثر تا هفت روز بعد از عمل سزار  یینزمان تع  در ❖

 .کنیدمراجعه 

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستان به ب  یرصورت مشاهده موارد ز در
   یدر محل جراح یاحساس گرم یادرد، تورم  ،درجه و لرز، احساس 38 یباال تب ❖

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


