
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

 زردی نوزاد
 

 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   

. بدهید  کمکی شیر پزشک، صورت تجویز در یا بدهید خود شیر  از  کافی  اندازه به نوزاد به ❖

  اینکه  مگر  بخورد  را مادر شیر  تواندمی  موارد  اکثر   نوزادی که به زردی مبتال شده است در

 . نشود موقتاً داده  مادر  شیر که بداند   صالح  پزشک

 . یدآب و آب قند به نوزاد اجتناب کن یرخشک،دادن ش از ❖

 . کنیدهر روز کنترل  یرا از نظر زرد  نوزاد ❖

کن  به ❖ توجه  نوزاد  مدفوع   و  ادرار  مراجعه    یددفع  معالج  پزشک  به  ادرار  عدم  در صورت  و 

 . کنید

 . ) شستشو و خشک کردن آن( یدپوست نوزاد مراقبت کن از ❖

 ( ید)با پزشک مشورت کن . یدکن  یبه نوزاد خوددار یاهیگ  یندارد. از دادن داروها  یازن دارو ❖

  ی بعد   یزیتباشد. معموالً زمان و  ی طبق دستور پزشک معالج م  یص مراجعه پس از ترخ  ن زما ❖

 باشد.  ی مبعد ساعت  24

  نور   موقع  در   .دهید   قرار  آبی  نور  زیر  را   نوزاد   کند  توصیه  پزشک  ممکن است  نیاز   صورت   در ❖

صورت    در  .نکنید  متوقف   را  دهی  شیر   و  بپوشانید   را  تناسلی نوزاد  آلت  و   چشم  باید  درمانی 

  توانید ی مو یا با نظر پزشک    . یدگرفته و به کار ببر  یاد آن را    یح روش صح  ی نوردرمان  یهتوص

. البته  یدقرار ده  یدنور خورش  یر ز  یقهدق  ۱۵  یبا بار در روز به مدت تقر  4نوزاد خود را حداقل  

 یرد آفتاب بگ  یشهپنجره بسته شود و نوزادتان از پشت ش یشیه کار الزم است ش  ینا ی برا

 یدمراجعه کنو یا پزشک   یمارستانبه ب  یرصورت مشاهده موارد ز  در

  یزرد  یشصورت افزا  در ❖

 هر گونه مشکل   یا حال شدن    یب  یادرجه حرارت بدن    یشصورت افزا  در ❖

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


