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:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق
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تاریخ پذیرش: تشخیص (علت بستري): تاریخ تولد:
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: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 

.یداستفاده کنیبوستاز یريتازه و نان سبوس دار جهت جلوگیجاتها و سبزیوهمانند میبرپر فياز غذاها-
.یدمصرف کنیچهمانند سوپ مرغ، گوشت، برنج و ماهيساده و مقويغذاها-
.یدکنیزخارش پرهیجادایلبدلیهادويحاوییو مواد غذایسرخ کردنياز خوردن غذاها-
استفاده نرم و خنکيموارد از غذاهاینشود و غذا خوردن را دشوار کند. بهتر است در ایجاددر داخل دهان ایپوستیعاتممکن است ضاگاهی-

ترش باشد. ید. غذا نبایدکن
بخشد.یرا بهبود میماريو آب فراوان در طول روز به همراه استراحت کامل، بیعاتمایدن. نوشیدفراوان بنوشآب-
شود.یخارش میشباعث افزایقگرما و تعریرازیدآرام و خنک استراحت کنیطیحد امکان در محتا-
پوست شمايکه بروییهادانهیتا احتمال آلودگیندبشوراناخنیرانگشتان دست و زيبه خصوص الیقهدق3تا 2ها را به مدت دستمکررا-

.یابدست کاهش ا
شود.یهعفونت ثانویجادتواند باعث پاره شدن آنها و ایها مخاراندن تاولیرازیدها را کوتاه کنناخن-
وص صابون مخصیا(مانند صابون بچه و یمماليو در صورت لزوم تنها از صابون هایدتفاده نکن. در حمام از صابون اسیدبا آب ولرم حمام کنروزانه-

.کنیدحساس) استفاده يپوست ها
.یدکنيها خوددارتاوليحوله رویدنو از کشیدخشک کنیمتاز حمام کردن، پوست را با مالبعد-
(جوشگاه ر ب زخم شدن آن و به جا ماندن اسکاممکن است موجیرازیدکندن آن نکنيوجه اقدام برایچ، به هیفتادهتاول هنوز نياگر دلمه رو-

شود که دلمه ها خود به خود کنده شوند.یزخم) شود. حمام کردن و خواباندن کودك در وان آب ولرم باعث م
.یدعت از خاراندن دانه ها استفاده کنجهت ممانینقاشیدنو دیزیونتلويتماشایقپرت کردن حواس کودك از طریرمتعدد نظيهایوهشاز-
ماریبمدت،ینبه مهد کودك و مدرسه برود. در ایدوجود دارد و کودك نبایگرانبه دیتها بطور کامل خشک نشده احتمال سراکه تاولیزمانتا-

کنند یمصرف مییکه داروهای، کودکانیفضعیدفاعیستمسيدارایابدن مانند  سرطان خون و یمنینقص ايخصوصا از تماس با افراد داریدبا
.پرهیز کنیدباردار يهادارد و خانمینگه میفآنها را ضعیدفاعیستمکه سکه
، خشک شده و یعاتتا ضایدو هر وقت ممکن است کودك را باز بگذارید، کهنه بچه را زود به زود عوض کنیدکنیهنوز کودك را پوشک ماگر-

زودتر پوسته ببندد.
کنیدمراجعه یمارستانبه بیرصورت مشاهده عالئم زدر
قرمز و حساس به لمس، يغدد لنفاودلیل،یبيکبودتشنج،یاسانتیگراد، غش، سردرد، استفراغ درجه3/38بااليیدتب شدیجادصورت ادر-

پوست يرويهاعفونت دانه
ینهنفس و درد قفسه ستنگی-
یند در اولشویمیهتاکنون به آبله مرغان مبتال نشده و با فرد مبتال به آبله مرغان تماس داشته است توصیرخوارشیاخانم باردار کهیصورتدر-

فرصت به پزشک مراجعه کند.

آبله مرغان


