
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

 عفونت خون

 

 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    

 ینا یاو  یدماسک بزن ید، باشی م یهعفونت ر یاو  یسرماخوردگاگر در زمان مراقبت از نوزاد مبتال به  -

 .کنیدواگذار  یگریکه مراقبت از نوزاد را به فرد قابل اعتماد د

 . یدکن یشلوغ و پرازدحام خوددار یبردن نوزاد در مکان ها از -

 .شود یریو سرما خورده جلوگ  یعفون یها یماریتماس نوزاد با افراد مبتال به ب از -

 کشد زمان آن رسیده است تا سیگار را ترک کنید.  یدر منزل سیگار م یشما یا فرد دیگر اگر -

باشد پس قبل و بعد از   یم  یحمرتب دست به روش صح یعامل کنترل عفونت شستشو مهمترین -

اقدام   ینمراقبت از نوزاد را بر عهده دارد ا یگریو اگر فرد د ییدخود را بشو  یتماس با نوزاد دست ها

 . یداو گوشزد کن را به

 .یدبده یرمرتب به نوزاد خود ش -

  یدکنی. اگر احساس میملمس کن یا یمنوزاد را ببوس یشانیاست که پ ینتب ا ییشناسا  یعراه سر یک -

 نوزاد داغ است احتماالً تب دارد.  یشانیکه پ

کار،   ینا یجا . بهشودیم فرزندتان بدن درجه حرارت باالرفتن سرد باعث آب از حمام استفاده -

  فرزندتان . چنانچهیداو قرار ده یشانیپ یبر رو یو سرد مرطوب و دستمال یدکن  را کم لباسش 

 . یددار نگه لرزش، او را گرم رفع تا زمان لرزد، یم

و از قطع دارو بدون اجازه  یددر منزل آن را سر ساعت به نوزاد بده کیوتی ب یآنت یزصورت تجو در -

 ید.کن  یپزشک خوددار

 . کنیددرمان به پزشک مراجعه  یریگیفواصل منظم و مشخص جهت پ در -

 کنیدمراجعه  و یا پزشک   یمارستانبه ب  یرصورت مشاهده موارد ز  در
 یابد و دارو کاهش ن  یهباال بودن درجه حرارت که با بدنشو یا تب -

 مشاهده عالئم تشنج -

 در طول درمان  یهقابل توج یرو غ یدجد عالئم -

 ییاشتها یتعداد تنفس و ب افزایش -

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی

 


