
آموزش به بیمار وخانواده-2شماره فرم 
مراقبت هاي پس از ترخیص

:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق

:تخت

:نام نام خانوادگی:                

تاریخ پذیرش: تشخیص (علت بستري): تاریخ تولد:
زن  جنس :  مرد  

پدر:نام 

:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

.یددهیرمرتب به نوزاد خود شیبوستاز یريجهت جلوگ-
. یردبا مشورت جراح اطفال مرتب تحت نظر قرار گیدکامل، نوزاد باياز عمل تا حصول بهبودبعد-
یدکنیضو توسط افراد ماهر تعویزو تمیلنوزاد را به روش استریو پانسمان محل عمل جراحیدعمل باشیهزخم ناحمراقب-
با ادرار و مدفوع آلوده نشود.یمحل عمل جراحیدکنسعی-
.یدقرار دهیت مورد بررسو وجود ترشحايرا روزانه از نظر قرمزیعمل جراحمحل-
.یدکنیرا  به طور مداوم بررسیمدفوع و نوع مواد دفعمقدار-
.یداستفاده کنیزاز پارچه نرم و تمیکلستومیهکردن ناحیزتمبراي-
یتومکلسیسهتا کیدنازك و آزاد استفاده کنهاي¬بسته شود. از لباسیهناحینایراستوما، پوشک نوزاد زیهناحياز فشار رویريجلوگجهت-

تحت فشار نباشد.
ل نشود داخیصابون به داخل محل کلستومیايبقایدتوجه داشته باشیحمام کرده ولیبدون آن براحتیایسهنوزاد خود را با کتوانید¬یمشما-

.یداستفاده کنیبدون چربهاي¬بهتر است از صابون
.یریددر صورت امکان از کودك خود فاصله بگیاو یدکناز ماسک استفادهیدهستیکه دچار سرما خوردگیصورتدر-
.یدکنيو سرماخورده با نوزاد خود خودداریعفونهاي¬یماريتماس افراد مبتال به باز-
.یدیخود را بشوهاي¬. پس قبل و بعد از تماس با نوزاد دستباشد¬یمیحمرتب دست به روش صحيعامل کنترل عفونت شستشومهمترین-
االً تب نوزاد داغ است احتمیشانیکه پکنید¬ی. اگر احساس میدلمس کنیایدنوزاد را ببوسیشانیاست که پینتب اییشناسایعراه سریک-

دارد.
.یدو خودسرانه آن را قطع نکنیددر منزل آن را سر ساعت به نوزاد بدهیوتیکبیآنتیزصورت تجودر-

یدبه پزشک مراجعه کنیط زیردر شرا
.یدبه پزشک مراجعه کنیعاًمانند اتساع شکم، تهوع و استفراغ و ...  در نوزاد سریماريبیممشاهده عالدر صورت -
مانند تب و ترشحات بدبو از محل عمل.یصورت مشاهده عوارض بعد از عمل جراحدر-
.یددرمان به پزشک مراجعه کنیريگیفواصل منظم و مشخص جهت پدر-
.یددر طول درمان به پزشک مراجعه کنیهقابل توجیرغویدجدیمصورت مشاهده عالدر-

جداره روده نوزادیبآس


