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                                                Discharge card for PONTIS STUDY 

Patient’s  Name:                                                   Hosp. number:                                       Age:                        

Complications at discharge:   Mother: 

                                                   Baby: 

Warning signs:  

 

                               

 

MOTHER 

 

BABY 

1. Profuse bleeding more than two pads in one   

hour.      

    2.  Fever 

    3. Significant urinary symptoms. 

    4. Redness and tenderness of breast.  

    5. Redness pain and swelling of one leg.  

    6. Severe headache with visual disturbances.             

    7. Breathlessness  

    8. Crying spells 

    9. Abnormal behavior like agitation,             

suspiciousness, neglect of self and baby, refusing 

to take food. 

   10. Abnormal /Irrelevant talk 

   11. Feeling low mood  

   12. Episiotomy wound site infection 

   13. Fainting episodes. 

1. Fever >100.4/<97.5f 

 2. Jaundice beyond 14 days 

 3. Abdominal distension 

 4.  Lethargy 

 5. Poor feeding  

6. Rapid breathing >60/min 

7. Noisy breathing, retractions 

8. Blue coloring on lips and oral cavity 

9. Foul smelling discharge or bleeding 

from umblical cord 

10. Loss of weight more than 10th 

percentile 

11. Recurrent vomiting blood or bile in 

vomitus 

12. Crying, irritability and twitching 

movements without improvement 
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                            கவன�க்க ேவண்�யைவ: 

தாய்மார்கள்: �ழந்ைத 

 

1. ஒ� மண� ேநரத்தில் இரண்� 

ேபட்க�க்�    ேமல் அதிக இரத்தப்ேபாக்� 

 

2. காய்ச்சல்  

 

3. �றிப்ப�டத்தக்க சி�ந�ர் ப�ரச்சைனகள் 

 

4. மார்பகத்தில் சிவத்தல் வலி மற்�ம் 
வ �க்கம் 

 

5. சிவத்தல் வலி மற்�ம் ஒ� காலின் 
வ �க்கம் 

 

6. பார்ைவக் ேகாளா�க�டன் க�ைமயான 
தைலவலி 
 

7. �ச்�த் திணறல் 

 

 

8. காரணமற்ற அ�ைக 

 

9. சந்ேதகம், �ய மற்�ம் �ழந்ைதைய 
�றக்கண�த்தல் ேபான்ற அசாதாரண 
நடத்ைத (ச�யாக உண� உண்பதில்ைல) 

 

10.  அசாதாரண/ ெபா�த்தமற்ற ேபச்� 

 

11.  மன அ�த்தம், கவைல 

12.  ைதயல் இடத்தில் ெதாற்� 

13.  மயக்கம் 

 

     1. காய்ச்சல் 

     2. 7 நாட்க�க்� ேமல்       

  மஞ்சள் காமாைல 

     3. வ�� �ங்�தல் 

4. ேசாம்பல் 

     5. �க �ைறவாக 

உண்�தல் 

6.�ச்�த் திணறல் >60/min 

7. �ச்� வ��ம் ேபா� ெநஞ்� 
உள்வாங்�வ� 

8. வா�ம் உத�ம் ந�ல 
கல�ல் ஆ�தல் 

9. ெதாப்�ள் ெகா�ய�ல் 
இ�ந்� சழீ் மற்�ம் 
இரத்தக்கசி� 

10. எைட இழப்�> 10 வ� 
சதவ �தம் 

11. ரத்தம் மற்�ம் ப�த்த 
வாந்தி, ெதாடர்ச்சியான 
வாந்தி 

12. அ�ைக, எ�ச்சல் மற்�ம் 
அசாதாரண அைச�கள�ல் 
�ன்ேனற்றமில்ைல 
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Notes: 

1. To report to casualty CMC main hospital if the danger signs are 

present 

2. To report to Low Risk Infant Clinic CMC main hospital ON 

FOLLOWING DATE: 

 

Visit-1:________________________________________________  

    

We will also contact you at 9 months and 1 ½ years at the time of 

immunisation 

  

 

��ப்�கள்: 

 

1. ஆபத்� அ���கள் ெதன்பட்டால், காஷுவால்ட்�  

CMC ம�த்�வமைன 

2. ம�த்�வமைனக்� �ன்வ�ம் ேத�களில் வர�ம். 

 

வ�ைக-1:_________________________________________ 

 

9 ஆம் மாதம் மற்�ம் 1 ½ ஆண்�களில் �ழந்ைதக்� 

த�ப்��  ெகா�க்�ம் சமயத்�ல் நாங்கள் 

உங்கைளத் ெதாடர�்ெகாள்ேவாம். 
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