
 

خانواده آموزش به بیمار و   

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

نوزادان   یاختالل زجر تنفس   

 نام و نام خانوادگی:  تاریخ پذیرش:  تشخیص:  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   

 . تا نوزاد خسته نشود یدو زمان کمتر انجام ده یشترب یهاخود را در وعده یربا ش یهتغذ یدکن یسع -

 یهبودن پوشک نوزاد موجب گر یفکث یا یمانند گرسنگ ینکند عوامل یهگر یادنوزاد ز یدباش مراقب -

 شود.یتنفس م یسخت یجهو در نت ی، صرف انرژیو

 .یدکن  یخوددارهوا   یشلوغ و پر ازدحام با آلودگ  یهابردن نوزاد به مکان از -

 .شود یریلباس و حمام دادن از سرد شدن نوزاد جلوگ  یضهنگام تعو در -

 . یدنوزاد فراهم کن  یصدا را برا و آرام و راحت و با حداقل سر محیطی -

 . یدو از کاله استفاده کن  باشدیدرجه حرارت نوزاد مهم م  حفظ -

 ید. کن یو سرماخورده با نوزاد خود خوددار یعفون یهایماریتماس افراد مبتال به ب از -

 . یدشستشو ده دهان نوزاد را کامالً ، یلدهان نوزاد مهم است و با استفاده از آب استر بهداشت -

 کند.   یرینوزاد جلوگ  یقراریتا تماس پوست با پوست انجام شود و از ب یریدرا در آغوش بگ  کودک -

زمان آن   کشیدیم سیگار در منزل یگریفرد د یاما . اگر شیدقرار نده یگاررا در معرض دود س  نوزاد -

 . یدترک کن سیگار را یدهرس

کند  یاز نوزاد مراقبت م یگریکه فرد د یگردد. در صورت یتاز تماس با نوزاد شستن دست ها رعا قبل -

 ید. موضوع را به او گوشزد کن ینا

 یرید.و از نوزاد فاصله بگ یدماسک بزن یدهست یکه دچار سرماخوردگ یصورت در -

از اتمام آنها مجددا با پزشک نوزاد   یشو پکنید شده را طبق دستور پزشک استفاده  یزتجو داروهای -

 . یدمشورت و مالقات داشته باش

 

یدمراجعه کن یمارستان و یا پزشک به ب  یرصورت مشاهده موارد ز در  
 یهاسرعت تنفس و حرکت پره یادیز  ، ییانتها یهاها و اندامپوست نوزاد بخصوص اطراف لب کبودی -

 جناغ  یرها و زدنده ینب یفرو رفتن نواح ، ناله ینی، ب

 چانه زدن در هنگام بازدم  -

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 
 
 

 

 


