
 

  

تیواس پس اص خشاحی خودوِ الصم است ًکاتی سا 

خْت تْثَدی ّش چِ تیطتش سعایت کٌذ کِ دس ریل 

 :ًکات هْن یادآٍسی هی ضَد

داسٍ ّای تدَیض ضذُ تَسط پضضک هعالح طثق  -

 .دستَس هػشف گشدد

ّیچگًَِ هحذٍدیت غزایی ٍخَد ًذاسد هگش ایٌکِ  -

تاضذ کِ ًیاص تِ هطکل خاظ دیگشی ٍخَد داضتِ 

 .یک سطین غزایی خاظ ایداد گشدد

خْت خلَگیشی اص یثَست تْتش است اص غزاّای  -

 .پش فیثش هاًٌذ سثضیدات ٍ هیَُ ّا استفادُ ضَد

دسغَست اتتال تیواستِ حوالت ًاگْاًی گیدی ٍ  -

یا تطٌح دس ٌّگام ساُ سفتي تَسط خاًَادُ   

 .حوایت گشدد

 

 

احساسات ٍ ًگشاًی ّای خَد سا تشٍص دادُ ٍ دس  -

 .غَست اهکاى اص ًاساحتی پشّیض ضَد

اص حوام، دٍش یا ٍاى هی تَاى استفادُ کشد ٍلی  -

تْتش است تا صهاًی کِ تخیِ ّا کطیذُ ًطذُ است 

 .سش خطک تواًذ

تخیِ ّا دس هَقع هقشس کطیذُ ضذُ ٍ اص صٍد  -

 .اختٌاب گشددکطیذى تخیِ ّا 

هوکي است پس اص عول خشاحی تِ غذاّای تلٌذ  -

حساس ضَیذ پس تایستی هحیط صًذگی آسام ًگِ 

 .داضتِ ضَد

دس غَستی کِ تیواس قادس تِ غحثت کشدى ًیست  -

تایذ حوایت تیطتشی ضذُ ٍ هی تَاى اص کاغز ٍ قلن 

 .خْت اسائِ هطالة استفادُ کشد

 صیش سشیعا تِدس غَست تشٍص ّش یک اص عالئن  -

 

 :پضضک هعالح هشاخعِ ضَد

تة، سشدسد، گیدی ضذیذ، استفشاغ ّای خٌْذُ، 

 .تاسی دیذ ٍ سفتی گشدى

دس غَست تشٍص تطٌح سشیعا تِ پضضک یا یک  -

 .ضَدهشکض دسهاًی هشاخعِ 

پس اص تشخیع اگش اص تیٌی ٍ یا اص گَش هایع  -

صالل خاسج ضذ، سشیعا تِ پضضک هعالح اطالع دادُ 

 .ضَد

فعالیت ّای سٍصهشُ خَد سا اص سش گشفتِ ٍ تِ  -

 .صًذگی عادی خَد اداهِ دّیذ

تِ دلیل استفادُ اص داسٍ ّای آساهثخص اص کاسّایی 

کِ ًیاص تِ دقت تیطتشی داسد هثل ساًٌذگی 

 .ٍدداسی ضَدخ
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آموزش به بیمار پس از 

 جراحی جمجمه

 

 

 

 NICUبخش

 

 

 

 

 

تْذاضت فشدی کاهال سعایت ضَد تا تْثَدی صٍد  -

 .تش ایداد گشدد

داسٍّای تدَیض ضذُ تخػَظ داسٍّای ضذ تطٌح  -

هثل فٌی تًَیي ٍ فٌَتاستیتال دس ساعت هقشس 

 .هػشف ضَد
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