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 :تْيِ ٍ ٍيشايش 

 ٍاحذ آهَصش دفتش پشستاسي 

 با ّوكاسي دفتش حاكويت خذهات باليٌي ٍ اعتباس بخشي 

 بيواسستاى بَعلي سيٌا خشهذسُ
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 فْشست عٌاٍيي 

  5كفحِ ... هشاقثت اص ًَصاد 

 8كفحِ...سٍؿْای آسام کشدى ًَصاد 

 

 9كفحِ  ...ًحَُ اًزام هاػاط ًَصاد   

 12كفحِ  ...حوام دادى ًَصاد 

 13كفحِ ...تغزیِ تا ؿیش هادس 

 

 16كفحِ ...سٍؽ كحیح تغل کشدى ٍ ؿیشدّی 

 

 20كفحِ ...پیگیشی ّای پغ اص تشخیق 

 21كفحِ...هشاقثت ّای دٍساى پغ اص صایواى 
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  هشاقبت اص ًَصاد

نوزادان از نظر سیستم ایمنی ضعیف اند و . روزگی است  28دوره نوزادی از بدو تولد تا 

 . به مادر خود وابسته می باشند "برای ادامه حیات شدیدا

ساقبت اص ًَصاد خَد َّشياس بَدُ ٍ دس صَست بشٍص ّش يک اص مهادساى بايذ دس                

 : دبِ پضشک هشاجعِ ًوايي "اععالئن ريل سشي

 .زَ ًطیسُ ضسى هلسِ سیٌِ تِ ٌّگام ًلس ًطیسى -1

 .زٌلس ّای زٌس ٍ هطٌل ٍ غسازاض -2

 .ًالِ ًطزى -3

 .تسى  ضًگ خطیسگی ضسیس یا ًثَزی -4

 .اسسلطاؽ ّای هٌطض ٍ ضسیس -5

 .لَزگیضى ًوسط اظ هؼوَل، تی حالی،ذَاب آزح -6

 .زطٌح -7

 .(تاض زض ضٍظ 8ظیاز یا تیص اظ  زكغ هسكَع آتٌی تا حدن) اسْال  -8

 .اقطاف چطن ، ذطٍج زطضحاذ چطًی اظ چطن  ٍ زَضم خلي ّا هطهعی -9

ساػر  48زض  ػسم زكغ هسكَع   -10

 .اٍل زَلس

 .هطاضی ٍ زحطیي خصیطی تی  -11

 .ذَب ضیط ًرَضزى  -12

زطضحاذ چطًی  یا هطهعی اقطاف   -13

 .ًاف

خَش ّای چطًی هٌسطط زض   -14

خَش  ػسز 10) تسى خَسر 

 .(یا تیطسط  چطًی
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 .خاّازة یا سطزی تسى ٍ زسر ّا ٍ  -15

 .ساػر اٍل زَلس 24غَظ زض ظضزی تِ خ -16

 .زطضح كطاٍاى تعام -17

 .زطضح چطًی اظ هحل ذسٌِ -18

 .ًلد ضٌن -19

 

 24طی ) در اولین فرصت  ،در صورت وجود هر یک از عالئم ذیل در نوزاد

 :به پسشک مراجعه نمایید( ساعت

 .هطٌل ضیط زّی تِ ًَظاز -1

 .(ّاذطٍج زطضحاذ چطًی تسٍى زَضم خلي ) ػلًَر ذلیق چطن  -2

 .(ػسز 10ٍخَز خَش ّای چطًی ًوسط اظ ) ػلًَر ذلیق خَسر  -3

هسط  ساًسی 1زطضح ؿیط چطًی ٍ ذًَاتِ اظ ًاف یا هطهعی ًوسط اظ ) ػلًَر ذلیق ًاف -4

 .(زض اقطاف ًاف

 .تطكي زّاى -5

 .ساػر 24تاض زض  5زـصیِ ًَظاز تا ضیط هازض ًوسط اظ  -6

ى ضٍظ اكعایص ٍ ظضزی تؼس اظ خٌدوی ٍ تِظضزی زض ضٍظ اٍل زَلس  ٍ ظضزی ض) ظضزی ًَظاز -7

زَلس اّویر ظیازی زاضز ٍ 

ًي اسر تاػث ایي ظضزی هن

 (.ػوة هاًسگی شٌّی ضَز
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 :(تَجِ ًواييذ "لطفا )چٌذ ًكتِ

ٍ لثاس ٍی هسٌاسة تا كػل ٍ زهای  تَزُ(زضخِ ساًسیگطاز25-28 )ازام ًَظاز گطم -1

 .تاضسزضخِ  5/36-37زضخِ حطاضذ تسى ًَظاز تایس.ازام تاضس

لثاس تیص اظ اكطاز تالؾ ًیاظ  یي الیِ تِ ًَظاز ،یاززاى تاضس زض غَضذ سطز تَزى َّا -2

 . زاضز 

 .ًَظاز زض هؼطؼ زاتص هسسوین ًَض آكساب  یا ًَضاى َّا هطاض ًگیطز  -3

 .ًَظاز ّطگع هٌسام ًطَز -4

ضر تِ ج "ٍ  ٍ زطخیحاتْسط اسر ًَظاز تِ خْل  ذَاتاًسُ ًطَز تِ ضٍی ضٌن ًَظاز  -5

 .ترَاتس

تسٍى زسسَض خعضي تطای ًَظاز اسسلازُ  زُ ای هاًٌس سطهِ ٍ ّیچ زاضٍیی ّیچ ها -6

 .ًطَز

هرسػطی ذًَطیعی زض آى قثیؼی اسر  آى  "زطضحاذ ًاحیِ زٌاسلی زذسطاى  ٍ احیاًا -7

 .زسسٌاضی ًطَز

 .خعضي هطَضذ ضَزٍ زض غَضذ لعٍم تا  خسساى ّای ًَظاز  زسسٌاضی ًطَز -8

 .ًسثر تِ ذسٌِ ًَظاز اهسام ضَز زض اٍلیي كطغر -9

هاًٌس الٌل ٍ تسازیي ٍ ) ی ّیچ هازُ ا -10

ًاف  تسٍى هطَضذ تا خعضي ضٍی ...( 

ًاف ًَظاز ذطي  . ًَظاز هطاض زازُ ًطَز

ٍ زویع ًگْساضی ضَز ٍ ًاف زض ذاضج اظ 

ض زا تا ازضا خَضي ًَظاز هطاضزازُ ضَز

حوام ًطزى ًَظاز زا .زواس ًیاتس . ....ٍ

ظهاًی ًِ ًاف ًیلسازُ اسر اضٌالی 

 .ًساضز 
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زَلس  10-14ًِ حساًثط زا ضٍظ ًاّص ٍظى ًَظاز زض ضٍظّای اٍل زَلس قثیؼی اسر -11

 .خثطاى ذَاّس ضس 

 .ذَضاًسُ ضَز زَلس تِ ًَظاز 15اظ ضٍظ هكطُ هَلسی ٍیساهیي  -12

گطكسي ) ٍلس تطای اًدام آظهایص ًن ًاضی زیطٍئیس خس اظ ذ 5  -3 زض یٌی اظ ضٍظّا ی-13     

 .تطزُ ضَز ًَظاز تِ هطًع تْساضسی ٍ زضهاًی هؼطكی ضسُ( ًوًَِ ذَى اظ خاضٌِ خا 

 هاًسگی  شٌّی زض ًَزًاىیٌی اظ ػلل هْن ػوة زیطٍئیس  ظازی هازض ًن ًاضی:   زَخِ.

هی تاضس  ًِ تا زطریع ٍ زضهاى تِ هَهغ  هی زَاى اظ ػوة هاًسگی شٌّی زض ًَزًاى  

 .خیطگیطی ًوَز 

 

 :سٍشْاي آسام كشدى ًَصاد

ّش یک اص سٍؽ ّایی کِ دس ایي قؼوت 

هذت  رکش هی ؿَد هوکي اػت تشای

دٍتاسُ گشیِ سا  کَتاّی هَحش تاؿذ ٍ ًَصاد

حفظ کشدُ  ٍ یک هحیط آسام تشای ًَصاد تِ ٍرَد آٍسیذ  ؿشٍع کٌذ  دس ایي هَقع خًَؼشدی خَد سا 

 :ٍ تیـتش دس کٌاس کَدک خَد تاؿیذ 

 .(اص تکاى دادى ؿذیذ خَدداسی ًواییذ) تغل کشدى ًَصاد ٍ تکاى دادى .1

  ،ؿکن ًَصاد تگزاسیذ ٍ سٍ یتَاًیذ حَلِ یا پاسچِ ای سا تا اتَ گشم کشدُ  هی) گشم کشدى ًَصاد .2

 .( تْتش اػت سختخَاب ًَصاد سا قثل اص خَاتاًذى گشم کٌیذ 

ؿذُ  ٍ ًَصاد اغلة اٍقات حوام کشدى ًَصاد تاعج سفع خؼتگی ًَصاد ) حوام کشدى ًَصاد  .3

 ( .ب هی سٍد تعذ اص حوام تِ خَا

،سٍؿي کشدى آسام رشیاى آب  یكذای تیک تاک ػاعت  ٍ كذا) پخؾ هَػیقی یا الالیی .4
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 .(ّن هی تَاًذ ًَصاد سا آسام کٌذ ػـَاس ٍ یا راسٍ تشقی ، هاؿیي ػَاس ؿذى 

 .عذم اػتعوال ػیگاس ٍ دخاًیات  .5

هی تَاًیذ ًَصاد سا سٍی ؿکن تش سٍی یک پتَی گشم یا سٍی پاّای ) دتغییش ٍضعیت تذى ًَصا .6

 ( .خَد تکاى دّیذ 

 .ٍیظُ دس ًاحیِ ؿکن آسام تخؾ اػت هاػاط آسام تذى ًَصاد تِ  .7

 .اراصُ دّیذ ًَصاد كَست ؿوا سا تثیٌذ  ٍ تا اٍ كحثت کٌیذ  .8

تش احؼاع ًاساحتی هی کٌٌذ  تْتش اػت اص یک گتؼیاسی اص ًَصاداى دس سختخَاب تضس .9

 .خَاب کَچک اػتفادُ کشدُ  ٍیک پتَی لَلِ ؿذُ ای سا دس اطشاف تذى ًَصاد قشاس دّیذ سخت

رات ٍ هاسچَتِ  ٍ  ٍُ اًَاع ادٍی ٍ تشتچِ پیاص ػیش ٍسطین غزایی هادس اگش حاٍی اًَاع کلن ٍ .10

تعضی تشؿی رات ٍ ؿکالت ٍ ًَؿاتِ ّای گاصداس  ٍ چای ٍ قَُْ تاؿذ هی تَاًذ تاعج 

 .تغییش طعن ؿیش هادس ٍ ًاساحتی ًَصاد گشدد 

 

 :ماساژ کودک

 .ًَظازاى تطای یاكسي حس اهٌیر ًیاظ تِ لوس ٍ هحثر زاضًس 

ٍظاز یي ضاُ حل ػولی تطای حل هطٌالزی هاًٌس تیوطاض ی ٍ گطیِ ّای تِ ًظط هی ضسس هاساغ ٍلوس ى

 .تاضس  ًَظاز  هساٍم ٍ تیرَاتی

 :دک باعثهاساط كَ

 .ًَظاز ایداز آضاهص ٍ َّضیاضی  -1

 .ػوین زط ٍ قَالًی ضسى ذَاب ًَظاز -2
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 .ًَظاز ظیثا زط ضسى چْطُ -3

 .ًَظاز ًاّص گطیِ ٍ لدثاظی-4

 .( اظ قطین هاساغ ضٌن ) ذطٍج گاظ اظ ضٌن ٍ ًاّص ًلد ٍ زضز ضٌن-5

 .( اظ قطین هاساغ هلسِ سیٌِ )  ذلف اظ هلسِ سیٌِ تْسط زرلیِ-6

 (.هاساغ غَضذقطین  اظ) ٍ زویع ضسى سیٌَسْا ی تیٌی ذلف اظ سیٌَسْای تیٌی  تْسط ذطٍج-7

 .( ٍى ّای ؾس زضزمظ قطین زَلیس َّضا) زضز ًاضی اظ زض آٍضزى زًساى ًاّص یا هطاضی  ًاّص تی-8

  .ٍ ایداز ػالهِ تیطسط تیي هازضٍ ًَزىاكعایص اضزثاـ  -9

 .ػؿالذ ٍ هلاغل ًَزىهحٌن ضسى -10

 .اكعایص ٍظى ًَزى -11

 .اظ ایداز یثَسرخلَگیطی -12

 .اكعایص ضضس ٍ زٌاهل هـعی ًَظاز -13

بْتشیي . طَل بىطذ ٍ دس طَل ّفتِ تىشاس ضَد  ُدلیك 15-30ّش هاساط بْتش است 
دلت ضَد اتالی وِ . صهاى بشای هاساط دادى صهاى بیذاسی ٍ با ًطاطی  وَدن است 

اص . دسجِ داضتِ باضذ 25-27وَدن دس آى هاساط دادُ هی ضَد گشم بَدُ ٍ دهای 
غزیِ آًجا وِ هاساط بالفاصلِ بعذ اص تغزیِ باعث استفشاغ هی ضَد بیي هاساط ٍ ت

 .ساعت فاصلِ باضذ   1حذالل

 :ًحَُ اًجام هاساط ًَصاد

  ّط گًَِ ظیَض آالذ هثل اظ هاساغ
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زسر ّای ذَز ضا تا ضٍ ؿي ّایی هثل ضٍؿي ظیسَى ، ضاتایس اظ زسر ذاضج ًطزُ ٍ

تایس زَخِ ًوَز ًِ ضٍؿي ًثایس تاػث حساسیر . آكساتگطزاى، ًاضگیل ، تازام ًطم ًٌیس

 .هاساغ زسسْای ذَز ضا گطم ًٌیس هثل اظ .ًَزى ضَز 

  تطای ضطٍع هاساغ ،ًَزى ضا تِ خطر ترَاتاًیس تِ قَضی ًِ خاّای ًَزى ضٍتطٍی ضوا

 .تاضس

 اسسلازُ ًٌیس  زسر ّاٍ زض ػیي حال هالین اظ حطًر خاضٍیی ٍ هحٌن   تِ ٌّگام هاساغ

 .تِ قَضی ًِ زسر ّایساى زض زوام هسذ تا تسى ًَزى زواس ًاهل زاضسِ تاضس 

  هیعاى كطاض تایس تِ گًَِ ای تاضس ًِ تط ضضٍی خَسر ًَظاززـییط ضًگ ًاضی اظ كطاض ایداز

 .ًطَز

  ًٌیسزض حیي هاساغ تِ ًَظاز لثرٌس ظزُ  ٍ تطای آضاهص ترطیسى تِ ًَزى تا اٍ غحثر . 

   ٍ غَضذ ٍ  زسر  ٍ  خا ٍ  ضٌن  ٍ هلسِ سیٌِ ٍ  خطر تسى  ٍ ساهْا  ٍ  ضاى ّا ی سط

 .ًَظاززاى ضا  هاساغ زّیس

  زسر ضاسر ذَز ضا ضٍی ضاًِ ضاسر ًَزى هطاض زّیس ٍ تا ، تؼس اظ هاساغ سطٍ غَضذ

اسسلازُ اظ زوام ًق زسر تِ قَض هَضب هلسِ سیٌِ  ٍ ضٌن  ضا زا ًطالِ ضاى چح هاساغ 

زض حالسی ًِ اًگطساى ظیط خا ی ًَزى ٍ ضسر ضوا ضٍی خایص هطاض زاضز  ایي  زّیس  ٍ

حطًر ضا تِ قطف خاییي زا هچ خای چح ازاهِ زّیس  ٍسدس ایي ػول ضا ضٍی قطف 

 .(تاض زٌطاض ًٌیس  2ایي هاساغ ضا هی زَاًیس ) هواتل اًدام زّیس 

  تیطسط .ًدام زّیسضا ا ضًاذ ًططی ح ، اًدام هاساغ هسور ّای هرسلق تسىخس اظ

ٍهسی تا سط ٍ غسا ّای ذٌسُ آٍضّوطاُ   "ًَزًاى اظ ًطیسُ ضسى اػؿای تسًطاى ذػَغا

 .هی تطًس    لصذ    تاضس

زسر ّای ًَظاز ضا تِ آضاهی تِ قطكیي تٌطیس زا غاف ضَز ٍ چٌس  :حرکات کششی دستها

سدس زسسْا ضا اظ آضًح ذن ًطزُ  ٍ تِ سور سط ًَزى .لحظِ زسر ّا ضا زض ایي حالر ًگِ زاضیس

ایي ) یي تیاٍضیسیسدس تاظٍ ّا ٍ ساػس ضا زض كؿا تاال تیاٍضیس ٍ زض خایاى تِ قطف ذَززاى خا،تثطیس 

 .( تاض زٌطاض ًٌیس 3-4هی زَاًیس  ًاضّا ضا
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 .خای ًَزى ضا ضٍی ّن هطاض زّیس سام ّای -1:پاحرکات کششی 

 .یي سام ٍ ظاًَضا تِ قطف ضٌن خوغ ًٌیس ٍ ّویي ػول ضا تا خای زیگط اًدام زّیس -2

خای چح  سدسخای ضاسر ًَزى ضا تِ قَضی ًِ خاضٌِ خا ضٍ تِ تاال تاضس تِ قطف ضاًِ چح ٍ  -3

 .تثطیس ضا تِ قطف ضاًِ ضاسر 

یاززاى تاضسًِ اگط خای ًَزًساى تِ ضاًِ ًوی ضسس ایي ًاض ضا تا ظٍض اًدام ًسّیس ٍ زا اًدا ًِ ًَزى 

 ( .تاض هی زَاًیس زٌطاض ًٌیس  4ایي ػول ضا .) ضاحر اسر خا ضا تِ سور ضاًِ تثطیس 

 :حوام دادى ًَصاد

 لی هْن اػتخی ٍ اتاق یا حواهی کِ ًَصاد دس آى دها ؿؼتِ هی ؿَد  دسرِ حشاست آب. 

 .کَدک دس هقاتل ػشها تحول صیادی ًذاسد ٍ  ػشها  کَدک سا تذحال ٍ دچاس هـکل هی کٌذ

  25دسرِ حشاست اتاق تایذ تاالی  .دسرِ ػاًتیگشاد تاؿذ   38-37دسرِ حشاست آب تایذ 

 .دسرِ ػاًتیگشاد تاؿذ 

  اگش اص ٍاى رْت حوام دادى ًَصاد خَد اػتفادُ هی کٌیذ تعذ اص سیختي آب دس ٍاى آسًذ

آب تایذ فقط پَػت ؿوا سا گشم ،خَد سا دس ٍاى فشٍ تثشیذ ٍ هیضاى حشاست آب سا تؼٌزیذ 

 .کٌذ 

  ػاًتیوتش تاؿذ  8استفاع آب ٍاى دس حذٍد . 

  تذى ًَصاد سا دس آب فشٍ ًثشیذّشگض توام .ؿؼتـَی ًَصاد سا اص ػش ٍ كَست ؿشٍع کٌیذ. 

 لثاػْایؾ سا خاسد کٌیذ ٍ هَّایؾ سا تـَییذ ٍ  تذٍى ایي کِ پَؿک ًَصاد سا دس آٍسیذ

 .خـک کٌیذ"هَّا سا تا حَلِ کاهال

 خیغ کشدُ ایذ ؿذُ ٍلشم ی  رَؿیذُ تشای ؿؼتي كَست ًَصاد اص تکِ ای پٌثِ کِ دس آب

 .تـَییذ اػتفادُ کشدُ ٍ تا ایي پٌثِ كَست ًَصاد سا

  ِّا ٍ اطشاف دّاى ًَصاد اػتفادُ کٌیذ  ؿؼتي گَؽتشای اص تکِ ّای دیگش پٌث. 
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 تشای ؿؼتي تذى کَدک هی تَاًیذ اص اػفٌذ هخلَف حوام اػتفادُ کٌیذ. 

 سا دس آٍسدُ  ًٍاحیِ  ادپَؿک ًَص تشای ؿؼتي تذى ًَصاد

دس كَست ًیاص تا كاتَى یا ؿاهپَ تچِ  سا تا آّ ب ٍ

ؿؼتِ ٍ ػپغ دس حالی کِ تا یک دػت اص صیش تاػي اٍ 

گشفتِ ایذ دس ٍاى ٍتا دػت دیگش ػشٍ ؿاًِ ّایؾ سا 

تگزاسیذ  ٍدس توام ٍقت اٍ سا هحکن ًگْذاسیذ صیشا تذى 

 لغضًذُ اػت خیغ ٍکَدک 

  اص دػتی کِ صیش تاػي ًَصاد اػت تشای خیغ کشدى

 .فادُ کٌیذًَصاد اػت

 اگش . اػت  هی تَاًیذ اص كاتَى کِ تایذ ًشم کٌٌذُ تاؿذ اػتفادُ کٌیذ   ٍصاد کخیفاگش ى

 . پَػت ًَصاد خـک اػت ّشگض اص كاتَى اػتفادُ ًکٌیذ

  سا ّایؾ پغ اص اتوام حوام ، ًَصاد سا دس یک حَلِ تپیچیذ ٍ کاهل خـک کشدُ ٍ لثاع

 .تپَؿاًیذ

 :تغزيِ با شيش هادس 

  هبدر ثْتزيي غذا ثزای ًَساد ضوبست ٍ ّزگش ضيز خطه ٍ ضيز ّبی پبستَريشرُضيز 

ضيز هػٌَػی فبلذ ػَاهل ايوٌی در ثزاثز ثيوبری .ًوی تَاًٌذ جبيگشيي ضيز هبدر گزدًذ 

ّبست ٍ وَدوبًی وِ ثب ضيز هػٌَػی تغذيِ هی ضًَذ ثيطتز در هؼزؼ ثيوبری ّبی ػفًَی 

 .ر هی گيزًذ لزا  ...ػفًَت گَش ٍ هثل اسْبل ٍ

  اگشهب ،چبلی هفزط ٍ اثتال ثِ  ٍ آلزصیاختالالت گَارضی ٍ ثيوبريْبی حسبسيتی هثل آسن ٍ

 .ثيوبری ديبثت ٍ ثيوبری ّبی للجی ٍ ػزٍلی در آيٌذُ ًيش، در ايي وَدوبى ثيطتز است 

  در وَدوبًی وِ ثب ًيشثْزُ َّضی تضؼيف راثغِ هبدر ٍ وَدن هی ضَد ضيز هػٌَػی ثبػث

 .ووتز  است هی ضًَذ ضيز هػٌَػی تغذيِ 
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 :هشايبی ضيز هبدر

  آّي ٍ ولسين ضيز هبدر ثْتز جذة هی ضَد. 

  هتزدچبراستفزاؽ ٍ جوغ ضذى گبس در هؼذُ ٍ رٍدُ ٍ دردّبی نوَدوبًی وِ ثب ضيز هبدر تغذيِ هی ضًَذ

 . لَلٌجی هی ضًَذ 

  ُػبری اس ّز ًَع آلَدگی هيىزٍثی ثَدُ ٍ ّويطِ در ضيز هبدر دارای درجِ حزارت هٌبست ثَد ٍ

 .دستزس وَدن هی ثبضذ 

  ضيزدّی ثبػث ضزٍع ديزتز لبػذگی ٍ وبّص اثتال ثِ سزعبى تخوذاى ٍ پستبى در هبدر هی ضَد 

 . ضيزهبدر اس ًظز التػبدی ًيش همزٍى ثِ غزفِ ثَدُ ٍ ثبػث وبّص ّشيٌِ ّبی خبًَادُ هی ضَد. 

  وَدن ثبيذ  ،ثب تَجِ ثِ ارسضْب ٍ اّويت ضيز هبدر

تغذيِ ضذُ ٍ تغذيِ ثالفبغلِ ثؼذ اس تَلذ ثب ضيز هبدر

 .اداهِ يبثذهبّگی  تبضص اًحػبری ثب ضيز هبدر

  ضيز هبدر يؼٌی ايي وِ  وَدن تغذيِ اًحػبری ثب

تغذيِ (حتی آة )هبدُ ای ثِ جش ضيز هبدر  ثبّيچ

 .ًطَد

 ِثِ آى آغَس گفتِ هی  ضيز رٍسّبی اٍل تَلذ و

ثزای ًَساد   ثب ارسش  ضَد غذايی فَق الؼبدُ

 .است 

 اس ثذى هبدر دريبفت ( وِ سزضبر اس هَاد ايوٌی سا است)ًَساد اٍليي ٍاوسي ّب را اس ايي ضيز 

 .ّزگش وَدوتبى را اس ايي هبدُ ثب ارسش هحزٍم ًسبسيذ.هی وٌذ 

 اّگی لغزُ هَلتی ٍيتبهيي  ٍ اسضص مّفتگی  ر اس دٍر تغذيِ اًحػبری ثب ضيز هبديبدتبى ثبضذ در وٌب

 .را ثِ وَدن خَد ثذّيذ  لغزُ آّي

  وَدن ثب ضيز هبدر تغذيِ  ضجْب ًيش ثبيذ.ضيزدّی ثبيذ ثز حست ًيبس ٍ هيل ٍ تمبضبی ضيز خَار ثبضذ

 .ضَد 

 

 



 

15 
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 ٍدر ّز    دررهبیش   ثب  ثبرّطت سبػت حذالل ر ثسپبريذ وِ وَدن ضوب ثبيذ در ثيست ٍ چْبرثِ خبط

لسوت اًتْبيی ضيز در ّز پستبى "تَغيِ هی ضَد حتوب.تغذيِ ضَد دليمِ اس ّز پستبى  15-20ثبر 

ضيزخَار را سٍد سيٌِ ثِ سيٌِ ًىٌيذ ثلىِ يه پستبى را ثِ ضيزخَار ثذّيذ ٍدر .ثِ وَدن دادُ ضَد

 .غَرت ػذم سيزی پستبى ديگز را ثذّيذ 

   هىيذى ّبی هىزر ًَساد ٍ تخليِ هزتت پستبى ّب در ضجبًِ رٍس هْوتزيي ػبهل افشايص ضيز هبدر

استفبدُ اس ضيطِ ٍ پستبًه ّن ثبػث وبّص هىيذى ّب ٍ وبّص  تَليذ ضيز هبدر ٍ ّن .است 

 .ت تغذيِ ای در وَدوتبى هی گزددثبػث سز در گوی وَدن ٍ اختالال

 رافيبى ثِ خػَظ ّوسز، خستگی هبدر ًيش يىی اس ػلل هْن وبّص ضيز هبدر است ٍثْتز است اط

 .هبدر را در ايي دٍراى حوبيت وٌذ 

  ليَاى در رٍس تَسظ هبدر تَغيِ هی ضَد الجتِ هػزف هبيؼبت ( 8-10) افشايص هػزف هبيؼبت

 .تَسظ هبدر ثبػث افشايص تَليذ ضيز ًوی ضَد ثلىِ فمظ جلَی ون آثی ثذى هبدر را هی گيزد 

  ًيست ثزای جلَگيزی اس وبّص يب لغغ تَليذ ضيز حتوباگز وَدوتبى ثِ ّز دليلی لبدر ثِ هىيذى" 

ضيز خَد را ثِ عَر هىزر ثذٍضيذ ٍ ضيز دٍضيذُ ضذُ تبى را فمظ ثب لبضك  يب فٌجبى ثِ وَدوتبى 

دادى ضيز دٍضيذُ ضذُ ثب ضيطِ ٍ پستبًه ثبػث هی گزدد وَدن ثِ پستبًه ػبدت وزدُ . ثٌَضبًيذ 

 .گزدد ل ايي هسئلِ تَليذ ضيز ضوب وبّص يبفتِ ٍ لغغٍ ّزگش سيٌِ ضوب را ًگيزد ٍ ثِ دًجب

 س هٌحٌی رضذ وَدن استثْتزيي راُ تطخيع وبفی ثَدى ضيز هبدر،افشايص ٍسى ثزاسب. 

   خستگی، گزيِ وَدن هی تَاًذ ثِ ػلت. گزيِ سيبد ضيزخَار دليل ثز ًبوبفی ثَدى ضيز هبدر ًيست 

اضغزاة ٍ ًگزاًی   تحزيه ثيص اس حذ وَدن، لَلٌج ٍى وٌِْ ،سزهب يب گزهب ، ثيوبری يب دخيس ثَ

 .اضذ ةٍيب ػػجبًيت هبدر 
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 :سٍش صحيح بغل كشدى ٍ شيشدّي

ضوا هی زَاًیس زض  ٍؾؼیر ذَاتیسُ یا ًطسسِ تِ ًَزى ذَز ضیط تسّیسزض ّط غَضذ تایس ضاًِ ّا ٍ 

 .تاضس ازض م هلسِ سیٌِ ضیط ذَاض ضٍتطٍی خسساى هازض ٍ تیٌی اٍ ّن سكح ًَى خسساى 

ظیط سط ٍ ضاًِ ًَزًساى هطاض زازُ ٍ زسر زیگط ضا زسر ٍ تاظٍی ذَز ضا 

قَضی ظیط خسساى تگصاضیس ًِ ضسر ضٍی خسساى ٍ اًگطساى زیگط ظیط 

 .خسساى هطاض تگیطز

تِ ٌّگام ضیط زازى تِ ًَزى زوام تسى ضیطذَاض ضٍتطٍی هازض ٍ زض 

ضیطذَاضچسثیسُ تِ خسساى هازض ٍ زواس ًعزیي تسى هازض تاضس ،چاًِ 

ًی تِ تیطٍى تطگطسِ تاضسٍهسور یتاظ ٍلة خای "زّاى ضیطذَاض ًاهال

 .ضسط ّالِ هَُْ ای ضًگ خسساى هازض زض زّاى ضیطذَاض هطاض گیطزیب

زهیوِ  1-2تِ هسذ ) ًَزى ضا اظ ًاحیِ ضٌن تِ سط ٍ سیٌِ ذَز زٌیِ زّیسخس اظ ازوام ضیط ذَضزى ،

زا َّای تلؼیسُ ضسُ اظ هؼسُ ًَزى ذاضج ضَز ًِ تِ ایي ػول تِ خطر ًَزى تعًیس ٍ ؾطتاذ هالین (

 .آضٍؽ گیطی هی گَیٌس"اغكالحا

 .تْسط اسر خس اظ ضیط ذَضزى ،ًَزى ضا تِ خْلَی ضاسر ترَاتاًیس 

ساػر  ٍ اكعایص ٍظى  24زض ذیس ًٌِْ 6زاضسي حساهل  ،تْسطیي ضاُ زطریع ًاكی تَزى ضیط هازض

 .ًَزى اسر 

 :دوشیدن شیر

 :ُ تِ زٍضیسى ضیط هازض هیگطزززض هَاضز شیل زَغی

 . هازضی ًِ ضاؿل تَزُ ٍ اظ ًَزى ذَز زٍض اسر -1
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 . ًَزًی ًِ تٌا تِ زالیلی هثل تسسطی ضسى زض تیواضسساى   اظ هازضذَز زٍض اكسازُ اسر -2

هاًٌس ًوائػی زض زّاى ٍ لة )تیواضیْایی زض ًَزى ًِ  ًِ اخاظُ هٌیسى سیٌِ هازض ضا ًوی زّس  -3

ٍ ).. 

 .هازضی ًِ  زچاض احسواى سیٌِ ضسُ ٍهازض تِ زازى ضیط تِ ًَزًص ًوی تاضس  -4   

  ٍ بِ وَدن خَساًذُ هی ...ضیش دٍضیذُ ضذُ بِ ٍسیلِ لاضك ،لیَاى ،لطشُ چىاى
اص ضیطِ ٍ پستاًه بشای دادى ضیش دٍضیذُ ضذُ بِ وَدن ضَد ّشگض ًبایذ 

 .استفادُ ًوَد
  هَالهع.ضیش صهاًی صَست گیشد وِ پستاى ّا پش اص ضیش است بْتش است دٍضیذى" 

هَلع دٍضیذى ضیش بْتش است هادس بٌطیٌذ ٍ اگش هوىي .بْتشیي صهاى صبح ّا است 
 .است پاّا سا ووی باال بگزاسد 

 20-10  دٍضیذى ضیش بْتش است هادس استشاحت ًوَدُ ٍ هایعاتی دلیمِ لبل اص
هایعات گشم بیطتش اص هایعات . بخَسد ...لیَاى ضیش یا آبویَُ یا چای ووشًگ ٍ 1هاًٌذ 

 .سشد بِ تَلیذ ٍ تشضح ضیش ووه هیىٌذ 
 است بْتشیي سٍش دٍضیذى ضیش  دٍضیذى ضیش با دست.  
 سیٌِ فمط با آب سادُ    ٍ   لبل اص دٍضیذى ضیش دست ّا بایذ با آب ٍ صابَى  

 . ضستِ ضَد 
 ضٌیذى صذای ًَصاد بِ تشضح ضیش ووه  فىش وشدى بِ ًَصاد،ًگاُ وشدى بِ ًَصاد ٍ

 .هیىٌذ 
  دلیمِ سٍی پستاى ٍ ًَن  آى ٍیا  5-10استفادُ اص حَلِ گشم ٍ هشطَب بِ هذت

 .بِ جاسی ضذى ضیش ووه هیىٌذ  پستاى حوام وشدى یا هاساط دادى
 لسوت لَُْ ای سًگ) تاىدى ضیش ایي است وِ بایذ بِ ّالِ پسدس دٍضی ًىتِ هْن 

دست بایذ طَسی لشاس گیشد وِ چْاس اًگطت صیش پستاى  ٍ ( پستاى فطاس ٍاسد ضَد
دس  باال ٍ سٍی لبِ ّالِ لشاس گیشد ،دسست دس لبِ ّالِ پستاى ٍ اًگطت ضست دس 

ٍ سپس پستاى سا بِ دُ ایي ٍضعیت بِ پستاى بِ سوت لفسِ سیٌِ فطاس ٍاسد وش
سوت ّالِ پستاى فطاس دادُ ٍ بشای خشٍج ضیش بِ ّالِ پستاى فطاس ٍاسد ضَد تا 
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تغییش یابذ ٍدس لسوت ّای هختلف  "جای  دست ّا سٍی پستاى دائوا.ضیش خاسج ضَد 
 .پستاى ایي عول تىشاس ضَد تا ضیش هَجَد دس تواهی ًَاحی پستاى تخلیِ ضَد 

 فطاس دادُ ضَد صیشا ایي واس ًِ تٌْا باعث خشٍج ضیش ّشگض ًَن پستاى ًبایذ 

 ش  ٍ ًاصن ضذى پَست ًَن پستاىد بلىِ باعث تشن خَسدگی ٍ سَصًوی ضَ 
 .هی ضَد  
  داسای دّاًِ گطاد بَدُ ٍ لبالظشفی وِ ضیش دس داخل آى جوع آٍسی هی ضَد بایذ"  

اص بیي سفتِ جَضاًذُ ضذُ باضذ تا توام هیىشٍب ّایص دلیمِ  20-25بِ هذت 
جوع آٍسی  ضیطِ ای هی تَاى بشای ظشٍف ٍ سخت ٍ ضفاف  اص ظشف پالستیىی.باضذ 

 .ظشٍف ،ظشٍف ضیطِ ای ّستٌذ ىاها بْتشی ؛،ضیش استفادُ ًوَد
 ساعت  ٍدس  6-8بِ هذت ( دسجِ ساًتی گشاد 25 )ضیش دٍضیذُ ضذُ دس دهای اتاق

 .اعت لابل ًگْذاسی است س 48بِ هذت ( دسجِ ساًتیگشاد 2-4دس دهای ) یخچال 
  سٍص آیٌذُ هصشف ضَد ضیش سا بایذ هٌجوذ ًوَد5اگش لشاس ًیست ضیش تا. 
  بشای .هاُ ًگْذاسی ًوَد  2سا هی تَاى تا ( دسجِ صیش صفش 20دهای  دس)ضیش هٌجوذ

رٍب وشدى ضیش هٌجوذ ظشف ضیش سا صیش آب ٍلشم بِ آساهی حشوت دّیذ تا یخ آى باص 
 .ضَد 

   اعت بِ وَدن خَساًذ دس غیش ایي س 12رٍب ضذُ سا بایذ دس عشض ضیشهٌجوذ
جذیذا ویسِ ّای پالستیىی هخصَظ هٌجوذ ًوَدى .سیختِ ضَد  سست بایذ دٍصَ

بایذ ظشفی وِ بشای هٌجوذ وشدى ضیش استفادُ هی ضَد تا . ضیش ساختِ ضذُ است 
استفادُ سفی وِ بشای هٌجوذ وشدى ضیش ظپشضَد وِ جای یخ صدى داضتِ باضذ4/3

باعث تغییش سًگ ٍهضُ ضیش گشدد بْتش است اص  هی ضَد اگش سًگی باضذ هوىي است
ًگ دادُ ٍبِ سًگ سهوىي است ضیش هٌجوذ ضذُ تغییش.سًگ استفادُ ضَد  ظشٍف بی

هوىي است ضیش رٍب ضذُ  .است   طبیعی وِ  ّای آبی ٍصسد ٍحتی لَُْ ای دس آیذ
تغییش دس  ووی بَی صابَى بذّذ وِ ایي بَ بِ دلیل

 .ٍ بشای وَدن هضش ًیست  چشبی ضیش است

 :در مورد شیر مادر باورهای نادرسترخی ب

 .آؿَظتاػث ایداز ظضزی زض ًَظاز  هیطَز -1
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 .ٍ اًسام هازض هی ضَز ضیط زّی تاػث زـییط ضٌل خسساى  -2

 .چي ًوی زَاًٌس ضیط ًاكی زَلیس ًٌٌس خسساى ّای ًَ -3

  .ًثایس تا ضیط هازض زـصیِ ضًَس ضیطذَاضاى ٌّگام اتسال تِ تیواضی  -4

 .ضیط تؼؿی اظ هازضاى ضهین ٍ آتٌی اسر  -5

 .ضیط ذَاض ضا ًثایس ظیاز زض آؿَش گطكر چَى تـلی هی ضَز  -6

  :در مورد شیر مادر درستباورهای برخی 

آؿَظ ًِ زٌْا تاػث ظضزی ًوی ضَز ًِ حسی ضایس تْسطیي ضاُ ًاّص ظضزی ًَظازاى زـصیِ هٌطض -1

 .تاضس تا آؿَظ 

زـصیِ تا ضیط هازض ّیچ زاثیط ًا هكلَتی تط ضٌل ٍ ظاّط خسساى ًساضز ، ٍلی زَغیِ هی ضَز  -2

هازض اظ سیٌِ تٌس هٌاسثی ًِ خسساى ضا تاال ،تِ زلیل سٌگیٌی خسساى ّا زض زٍضاى ضیط زّی 

 .ًگْساضز اسسلازُ ًوایس 

خسساى  زَسف ضیطذَاض ،زَلیس ضیط ضیطزّی اضزثاقی تا اًساظُ خسساى ًساضز تلٌِ هٌیسى تیطسط -3

 .ضا تیطسط هی ًٌس 

 .زض ٌّگام تیواضی ًیاظ ًَزى تِ ضیط هازض تیطسط هی ضَز  -4

زض ضطٍع ّط ٍػسُ ضیط زّی ضیط هازض آتٌی تِ ًظط هی ضسس  اها زض اًسْای ّط ٍػسُ تِ هطٍض  -5

اخاظُ زّیس .سر ا  زض ٍاهغ ضیط هازض زاضای زٍ ترص آتٌی ٍ ؿلیظ .ؿلظر ضیط تیطسط هی ضَز 

 .ّطزٍ ترص ایي ضیط ضا ترَضز ًَزىتطای ضضس هكلَب ،

گطهای تسى هازض ، هْط ٍهحثر هازض ٍ غسای هلة هازض تِ ًَزى آضاهص هی زّس ٍ ًَزى زض -6

 .آؿَش هازض احساس اهٌیر هی ًٌس ،ایي هحثر ضا ًثایس اظ ًَزًاى زضیؾ ًوَز
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یگیری های پس از پ

 :ترخیص

 معاینه پسشکیبرنامه 

ًَظازاى تا ٍظى تاالزط اظ 

 :گطم 2500

 هاّگی  3ّلسِ یي تاض زا  2

 هاّگی 6هاُ یي تاض زا 1

 سالگی 1هاُ یي تاض زا 2

 سالگی  2هاُ یٌثاض زا  3

 .سالگی ّط سال یي تاض  3ٍ تؼس اظ        سالگی 3هاُ یي تاض زا  6

غر ًَظاز تطای سٌدص ضٌَایی تایس تِ زوام ًَظازاى العاهی اسر ٍ زض اٍلیي كط سنجش شنوایی

 .هاّگی اًدام ضَز  1ایي ًاض تایس زا خایاى .هطاًع ضٌَایی سٌدی تطزُ ضَز 

تطای اقویٌاى اظ سالهر ًَزى ذَز تِ قَض هطزة تِ هطاًعتْساضسی ٍ :ایش رشد کودکپ

زـصیِ ًاكی خایص ضضس تْسطیي ضاُ تطای اقویٌاى اظ ًاكی تَزى ضیط هازض ،.زضهاًی هطاخؼِ ًواییس

اگط ًَزى ذَب ضضس ًٌٌس تا خایص هی زَاى تِ آى .ًَظاز ٍ ضضس هكلَب ٍ سالهسی ًَزى اسر 

زض ّط تاض .خایص ضضس زض سطاسط ًطَض تِ قَض ضایگاى اًدام هی ضَز.خی تطز ٍ چاضُ خَیی ًوَز 

 .تایس ًاضذ هطاهثر ًَزى ضا ّوطاُ ذَز زاضسِ تاضیس  "هطاخؼِ حسوا
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هم طبق جدول ذیل در  کودکواکسیناسیون 

 :اکز بهداشتی ودرمانی انجام می شود رم

ب ث ط،فلذ اطفال، ّپاتیت ب تذٍ تَلذ 

ػِ گاًِ ، فلذ اطفال ، ّپاتیت ب هاّگی  2

ػِ گاًِ، فلذ اطفال هاّگی  4

ػِ گاًِ، فلذ اطفال ، ّپاتیت ب هاّگی  6

 MMR))ػشخک، ػشخزِ، اٍسیَىهاّگی  12

، فلذ اطفال ػِ گاًِ هاّگی  18

( (MMRاٍسیَى ػِ گاًِ، فلذ اطفال، ػشخک، ػشخزِ،ػالگی  6-4

 :مراقبت های دوران پس از زایمان 

 زٍضاى ًواّر خس اظ ظایواى یا زٍضُ ًلاس هی ًاهٌس  ،ضص ّلسِ اٍل تؼس اظ ظایواى ضا. 

 زض ایي زٍضاى هازضاى زض هؼطؼ ذكطاذ احسوالی تَزُ  ٍ تایس زحر هطاهثر هطاض گطكسِ

 :ٍ قثن خسٍل شیل تِ خعضي هطاخؼِ ًوایٌس 

 ضٍظ خس اظ ظایواى 1-3:تاض اٍل 

 ضٍظ خس اظ ظایواى 10-15:تاض زٍم 

  ضٍظ خس اظ ظایواى  6-42تاض سَم 

  زض غَضذ ٍخَز ّط یي اظ ػالئن شیل زض هازض تایس تِ خعضي هطاخؼِ ضَز: 

  هِ ظایواى  ٍیا ازاضٍظ اٍل خس اظ  10زة ٍ لطظ؛ ذًَطیعی تیص اظ حس هاػسگی زض

ضٍظ؛ لوس زَزُ یا زضز ٍ زَضم ٍ ذطٍج زطضحاذ  10ذًَطیعی زض حس هاػسگی خس اظ 

چطًی اظ هحل تریِ ّا؛ ّطگًَِ زضز ٍ هطهعی ٍ زَضم خسساى ّا؛ذطٍج زطضحاذ چطًی 
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ٍ زٌطض ازضاض ٍ تی اذسیاضی ازضاض؛ زضز  ٍ تس تَ اظ هْثل؛زضز یا سَظش ٌّگام ازضاض ًطزى

زكغ ٍ هسكَع ذًَی ٍ تی اذسیاضی زض زكغ هسكَع ؛ سطگیدِ ٍ سطزضز ٍ ًگام ُتِ 

 .زٌلس زٌس؛ زضز خْلَ ّاٍ ضٌن ؛زضز ٍ ٍضم سام ٍ ضاى

 هطاضی ٍ زحطیي  تی حَغلگی  ٍ اًسٍُ زض چٌس ضٍظ اٍل ظایواى قثیؼی اسر  اها تی

یس خصیطی ٍ ػػثاًیر ٍ اذسالل ذَاب ٍ اضسْا ٍ اكسطزگی ضسیس ؿیط قثیؼی تَزُ ٍ تا

 .تِ خعضي هطاخؼِ ضَز 

  زَغیِ ّای تْساضسی تؼس اظ ظایواى: 

  تْسطیي ضاُ تطای خیطگیطی اظ ذًَطیعی تؼس اظ ظایواى ضطٍع زـصیِ ًَظاز تا ضیط هازضزض

 .اٍلیي كطغر اسر 

  اسسحوام ضٍظاًِ ًطاـ ٍ ضازاتی ضا اكعایص هی زّس. 

 لَ تِ ػوة ضسسِ ضسُ ٍ خس اظ ّط تاض اخاتر هعاج ٍ زكغ ازضاض ًاحیِ زٌاسلی اظ ج

 .ذطي ضَز 

 ا تا هَاز ؾس ػلًَی ًٌٌسُ ضسسطَ ضَز ٍظ هحل تریِ ُّط ض. 

  لثاس ّای ظیط ٍ ًَاض تْساضسی ظٍز تِ ظٍز زؼَیؽ ضَز . 

 تاض زض لگي آب گطم زَغیِ هی  2ًطسسي ضٍظی  ،ل تریِ ّاحػسط میتطای تْثَز سط

 .ضَز 

  ضَز  ّلسِ خس اظ ظایواى اظ ضاتكِ خٌسی خطّیع 3زا. 

 زضَزا هسزی خس اظ ظایواى اظ ذَضزى ؿصاّای ًلاخ ٍ زیط ّؿن خطّیع. 

  ػسز هطظ  1هاُ خس اظ ظایواى تطای خلَگیطی اظ ًن ذًَی ضٍظاًِ  3ؾطٍضی اسر زا

 .ضَز آّي ٍ هَلسی ٍیساهیي هػطف 

  هَثط ػالٍُ تط ضیط زّی  ّلسِ خس اظ ظایواى اظ یي ضٍش ؾس تاضزاضی6الظم اسر زا

 .زٍاسسلازُ ش

  ّلسِ  3زض غَضذ ػسم زـصیِ اًحػاضی تا ضیط هازض  زواسْای خٌسی خس اظ گصضر

 .اظ ظایواى هی زَاًس هٌدط تِ تاضزاضی ضَز 
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 :یه ًىتِ 

 زٍخ ضُشزض تیواضسساى  افراد حامیتا  ُ ضیطزّی هطٌلی زض ظهیي ُزض غَضذ زاضسي ّط گَى

ٍ زض هی تاضٌس  ًِ زض خایگاُ تْساضسی ؛ ًاضهٌساى تیواضسساى  افراد حامیزواس حاغل ًواییس 

ٍ سایط  ترطْای ظایطگاُ ٍ ترص اقلال زض حال اًدام ٍظیلِ تَزُ ٍ ضوا ضا زض ظهیٌِ ضیطزّی 

 .یاضی ذَاٌّس ًوَزسَاالذ 

سَاالذ ضوا ًیع خاسرگَی زض ضْط هطاًع تْساضسی زضهاًی 

 :هی تاضٌس

ضٍسساّا ًیع ذاًِ ّای تْساضر هی زَاًٌس  ضاٌّوای زض 

 .تاضٌس ضوا ضوا زض حل هطٌالذ 

 : ًىتِ آخش

در ي مادر اصل شىاسىامٍ ي كارت ملي پ در دست داشته با صبح َا جُت دريافت گًاَي يالدت

. مراجعٍ وماييدبٍ زايشگاٌ بيمارستان بً علي سيىا 


