
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

 فلج اطفال 

 

 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   

برا   ییغذا  یمرژ  یک ❖ لوب  یرها که در گوشت، پن  ینشامل مصرف پروتئ  ، فرزندتان  ی متعادل خوب   یا و 

کره   هایی نان موجود است و با سبوس و چرب  و  ینیزم  یبکه در س  هایییدراتموجود است و با کربوه

 .باشدمی  یعاتما یادیو مقدار ز یجاتها و سبزیوهموجود در م  یها و مواد معدنیتامینها و وروغن و

معمول در روز استفاده    ینسبت به سه وعده    یشتریب  یوعده ها  یانتوانند از م  یکم وزن م  کودکان ❖

 کنند. 

مواد غذا  یبوستاز    یریجلوگ   جهت ❖ م  یبرپرف  ییاز  فراوان استفاده   یعات ما  یجات وسبز،  هایوه مانند 

 شود.

انجام دهند. بهتر است  توانند ورزش در حدی که عضالت خسته نگردد یمبتال به فلج اطفال م بیماران ❖

 ها در آب گرم انجام شود.  ورزش

های روزانه به نحوی که در فواصل متناوب فرد استراحت نماید می تواند به کاهش  تغییر در فعالیت ❖

 م کمک کند. ئعال

در صورت لزوم استفاده از وسایل کمكی مانند واکر الزم است. حتی در برخی موارد شدید بیمار باید  ❖

 .  کندب از ویلچر استفاده بطور متناو

 . یدکن  یهستند خوددار یو سرماخوردگ  یعفون یماریکه مبتال به ب یتماس کودک با افراد از ❖

 .یدکن  یهوا خوددار یازدحام و آلودگ  شلوغ، پر یحضور کودک در مكان ها از ❖

 . کنید استفاده   یعضالن یاز حوله گرم جهت کاهش درد و گرفتگ یدتوان می ❖

وارد   ینبه والد  یادیاضطراب ز  و  یفشار روان   یدنشاننوش  کودکان با مشكالت خوردن و  یناز ا  مراقبت ❖

 .یریدبگ یاد یکودکان را از کادر درمان ینکند. مهارت مراقبت از ایم

تغذ  چون ❖ طوالن  ینا  یهزمان  ماب  یم  یکودکان  بده  یهتغذ  ینباشد،  استراحت  کودک  مانع   یدبه  تا 

 شود. یو یخستگ

 کنیدمراجعه  و یا پزشک   یمارستانبه ب  یرصورت مشاهده موارد ز  در
 خلط  یشمانند سرفه، تب، افزا یعفونت تنفس عالئم ❖

 بدتر شدن عالئم فلج اطفال با وجود درمان  ❖

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی ❖

 


