
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

یسمفاو  

 

 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    

باقال  ینکها  است جز  یعاد  کودک شمایی  غذا  یمرژ -  مکان از   حدا  تا  و  یستن  مجاز  یا پختهبه شکل خام    مصرف 

با کـودک  ن  تـماس  بـاقال  خـودداری پوست  حـتیـدکـنـ  یز  فاو  ی.  هم   را  خود  یسمیکـودک  باقال  مزارع  به 

 . یدنبر

دانه هم   یک  اگر  ید و حتیکن  یخوددار   باقال  ید از مصرفهم با  شما  دهیدیرمیش  خود  یسمیکـودک فـاو  اگر به -

 . کنیدقطع  یر مادر راش روز 3 ید تابا کردیدصرف م

  ین زم  یدو ضعف داشته باشد، مراقب باش  یجهسرگ  یاز دست دادن خون تا مدت  یلاست کودک شما به دل  ممکن -

 . نخورد

دارو  یازن  یکودک  اگر - فاو  یموکسازولکوتر  یبه  به  مبتال  و  با   ینا   یدبا،  بود   یسمداشت  و  پزشک  نظر  تحت  دارو 

 مصرف شود. یاطاحت

را   درصورت - تن  با  بروزتب،کودک  ولرم  ازیدکن  یهشو   )پا( آب  و  ینوفناستام  یافش  .  پوشش  و  کم   ی استفاده  را 

   ید.کن

  یید کودکتان بگو  یبه و  مراجعه به پزشک حتما  ید و در صورت نده  یمار خودپزشک به ب بدون نظر  را   ییدارو  هیچ -

 است. یسمیفاو

بس  مانند  یرنگب  و  یرینش  یعاتما  بیمار خودبه    یسم ازعالئم فاو  یکی مشاهده    در صورت - یاآب  و  انگور   یار  آب 

 . یدمراجعه کن یا بیمارستانبه درمانگاه   ید وبده

 .یردنگ قرار هاحشره کش و ین، بنزننفتال مانند یمیاییش مواد یمعرض برخ درید بیمار شما کن دقت -

 اهدا کند. یگرانخون خود را به د یدتواند و نبایشما نم بیمار -

 .کنید یقطع دارو خوددار یا به شما داده خواهد شد. از مصرف خودسرانه دارو  یداروها به صورت کتب لیست -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستان به ب  یررصورت مشاهده موارد ز د
 طپش قلب   و ادرار یدگی، سرگیجه، کاهشگ پررن رنگ شدن ادرار، یرهت اسهال،  درد، تب، تهوع، استفراغ، دل -

 

 


