
 

 واحــد

 بهداشت خانواده
  



 

 انجام کلیه خدمات و مشاوره :

 

 تنظیم خانواده 

   مادران باردار 

  کودکان 

   شیر مادر 

 واکسیناسیون 

در مراکز بهداشتی درماانی شاهر، ر روساتا،ی ر گا،هایهاا، بهداشاتی و خانهاا یاا، بهداشا  با            

 صورت را،هان انجام می گیرد.



 تنظیم خانواده

 

 اورژانس از باردار، :روش گیشهیر، 

 

گایی اوقات ب  خاطر استفاده نکردن از روش گیشهیر، از باردار، ،ا ب  وجود آمدن برخای مشاک ت    -

در ا،ا  ماوارد مای تاوان از      کا  )مانند گاره شدن کاندوم( احتمال حاملهی گس از نزد،کی وجاود دارد  

 از تماس جنسی مصرف شود. سگ ساع  اول 021قرص ترکیبی استفاده کرد ر ا،  روش با،د حتماً در 

لذت جنسی تأثیر نمی گذارد ر بلک  حتی با کاسات  از نهرانای ،اا بااردار،      یرگز وازکتومی بر توان -

 ناخواست  سبب فراغ خاطر فرد نیز می شود.

سایکل اسا  ر    7تاا   4مناسب تر،  زمان برا، معا،ن  گستان در گا،ان سیکل قاعدگی ،ا در بی  روزیاا،   -

برا، تشخیص زودرس سرطان  وموقع اندازه گستان کوچا تر شده و احتقان کمتر، دارد ز،را در ا،  

 می باشد. مناسب گستان

انجاام   با  سال جه  شناسا،ی یر چ  زودتار سارطان دیانا  رحام      56تا  21کلی  زنان یمسردار در س   -

 آزما،ش گاپ اسمیر اقدام نما،ند.

 مراکز بهداشتی و درمانی مراجع  نمائید.ب  از باردار، برا، گرفت  وسا،ل گیشهیر،  -

  



 تغذیه :

 

 ب  منظور کنترل فشار خون نما مصرفی خود را کایش دیید. -

 حداقل یفت  ا، س  بار مایی مصرف کنید. -

 بار میوه و سبز،جات را فراموش نکنید. 6روزان  حداقل  -

 مصرف روزان  گروه شیر و لبنیات را فراموش نکنید. -

 برنام  غذا،ی خود حذف کنید. مصرف روغ  جامد را از -

 برا، سرخ کردن فقط از روغ  مخصوص سرخ کردنی استفاده نما،ید. -

  



 شیر مادر :

 

شیردیی انحصار، در شش مای  اول زندگی از عوامال کمکای بار فاصال  گازار، مناساب بای  تولاد          -

 یاس .

 گر،  ز،اد نوزاد دلیل ناکافی بودن شیر مادر نیس .   -

 شروع خودسران  شیر  مصنوعی نمی باشد.چند قلو،ی دلیلی بر  -

 مهمتر،  عل  امتناع از شیر مادر ر تغذ،  شیرخوار با بطر، می باشد. -

 برا، نوزادان نارس شیر مادر خودشان بهتر،  تغذ،  اس . -

 شیر مادر کام ً بهداشتی ر آماده و اندازه اس . -

یی سا م  او را تاأمی  و تیامی     انتخاب شیر مادر بعنوان بهتر،  روش تغذ،  کودک در دوران شیرد -

 می کند.

منظور از غذا، کمکی مناسب غاذا،ی اسا  از ماواد در دساترس و خاانهی توساط ماادر و باا توصای            -

 کارکنان بهداشتی تهی  می شود ن  غذایا، کمکی آماده موجود در بازار

  



 

 یم  دختریا و یم  گسریا ر یم  دانش آموزان کارکنان بهداشتی یستند. -

 برا، تکامل داشت  آموزان ایمی  دارد.باز،  -

 کودکان ب  تأ،یدیا و تشو،قها، مکرر نیاز دارند ر تنبی  بدنی برا، تکامل کودک میر اس . -

 دقیق  نرمش کنید. 01روزان   -

 برا، اوقات فراغ  خود برنام  ر،ز، کنید. -

 در انجام کاریا آرامش خود را حفظ کنید. -

 در انتخاب درس  دق  کنید . -

 ب بزرگتریا استفاده کنید.از تجار -

 بهوئید.« ن »ب  وسوس  یا، درونی خود  -

 از ات ف گول خود جلوگیر، کنید. -

 ک س اولیها از خرداد ماه تا شهر،ور ماه جه  معا،نات غربالهر، ب  گا،هایها، سنجش مراجع  کنید. -

بهداشاتی درماانی    دانش آموزان اول دبیرستان جه  انجام واکسیناسیون توأم )فصل تابستان( با  مرکاز   -

 مراجع  کنید.

دانش آموزان ورود، مقاطع از اول مهر تا آخر اسفند ماه توسط مراقبی  بهداشتی و گزشکان معا،ن  مای   -

 شوند.

  



 :عالئم خطر نوزاد

 

 ساع  اول 24زرد،  -

 تو کشیده شدن قفس  سین   -

 نال  کردن -

 رنگ گر،دگی شد،د ،ا کبود، -

 استفراغ مکرر شیر -

 قرمز، اطراف چشم -

 تحرک کمتر از حد معمول و بی حالی -

 بی قرار، و تحر،ا گذ،ر، -

 ترشحات چرکی ناف ،ا قرمز، اطراف ناف  -

 خوب شیر نخوردن -

 عدم دفع مدفوع و ادرار در روزیا، اول -

 جوشها، چرکی منتشر در گوس  -

 تب ،ا سرد شدن اندامها و بدن -

 خروج ترشحات چرکی از چشم و تورم گلکها -



 برنامه کودکان:

-6روزگی ایمی  انجام مراقب   01-46روزگی ر  04-06روزگی ر  0-6مراقب  نوزاد،: روزیا،  نوبتها،

 روزگی: 0

 فرص  مناسبی برا، شناسا،ی ،ا غربالهر، بیمار،ها، مادرزاد،  -

 اطمینان از شرا،ط س متی کودک و افزا،ش در مراقب  از فرزند -

 کایش مرگها، نوزاد، -

 مداخل  در زمان مناسببررسی نحوه شیردیی مادر و انجام   -

 ارز،ابی زرد، و کایش نهرانی و سردرگمی خانواده -

 غربالهر، ییپوتیروئید، -

اگر نقط  وزنی کودک منطبق ،ا ز،ر منحنی قرمز باشد در طبق  بند، سوء تغذ،  شد،د اسا  و با،اد توساط    

 گزشا و،ز،  شود.

 ا،ی انجام می شود .سالهی در مراکز بهداشتی درمانی شهر، و روست 8مراقب  کودکان تا 

 روزگی  01-46روزگی  04-06روزگی ر  0-6زمانها، مراقب  نوزاد، 

ساالهی مراقبتهاا ساا ن      8ساالهی تاا    0ماایهی از   24و  08-06-02-9-7-5-4مایهی  2سال اول و دوم : 

 انجام می شود.

 مایهی شروع می شود. 5غذا، کمکی کودکان از  -

 مایهی اس . 5روزگی و شروع قطره آی  از  06از  A+Dزمان شروع قطره مولتی و،تامی  و  -

 سالهی شروع می شود. 2ارز،ابی کودک از نظر وضعی  دیان و دندان از  -

 انجام می شود. 00مشاوره تغذ،  جه  مادران باردار و کودکان در مرکز شماره  -

ا یماراه  در صورت مراجع  ب  مرکز بهداشتی درمانی جه  کنترل کودک حتماً کارت رشد کاودک ر  -

 داشت  باشید.

 درج  ز،ر بغل در کودک حتماً ب  نزد،کتر،  مرکز درمانی مراجع  کنید. 07در صورت بروز تب با ،  -

دا،ار مای باشاد جها       02تاا   01کلینیا شیردیی یم  روزه در بیمارستان آ،  ال  موسو، از سااع    -

 مشاوره شیردیی ب  کلینیا شیردیی مراجع  فرمائید.



مهمی در شکل گیر، عادات کودک در زمین  غذا ر فعالی  بدنی و کنترل وزن ب  عهاده  خانواده نقش  -

 دارد.

با یمراه داشت  کارت گا،ش رشد کودک در یر مراجع  ب  مراکز بهداشتی درمانی ع وه بر آگاایی از   -

 وضعی  رشد کودک دلبندتان از نیاریا، غذا،ی کودک نیز آشنا شو،د.

 رص ر آمپول و سرسوزن و ...( از دسترس کودکان دور نمائید .دارویا و شرب  ر کپسول ر ق -

ب  کودکان اجازه ندیید ک  محل تردد وسا،ل نقلی  و محیطها، خطرناک را بدلیل احتمالی تصادف با    -

 عنوان محل باز، انتخاب کنید.



 مادران

 

 عالئم خطر بارداری

 

 خونر،ز، ،ا لک  بینی -

 کایش ،ا نداشت  حرک  جنی  -

 خیس شدن ناگهانیآبر،زش ،ا  -

 درد و ورم ،ا طرف  ساق و ران -

 درد شکم و گهلویا و ،ا درد سر دل -

 سوزش ،ا درد ینهام ادرار کردن -

 استفراغ شد،د و مداوم ،ا خونی -

 تب و لرز -

 تنهی نفس و تپش قلب -

 ورم دستها و صورت ،ا تمام بدن -

 سردرد و تار، د،د -

 افزا،ش وزن ناگهانی )،ا کیلوگرم ،ا بیشتر در یفت ( -

 عفون  ر آبس  و درد شد،د دندان -



 عالئم خطر پس از زایمان

 

 خونر،ز، بیش از حد قاعدگی در یفت  اول -

 درد و سوزش و ترشح از محل بخی  یا  -

 درد شکم و گهلویا -

 افسردگی شد،د/جنون گس از زا،مان -

 سوزش ،ا درد ینهام ادرار کردن -

 خروج ترشحات چرکی و بدبو از مهبل -

 گستانهادرد و تورم وسفتی  -

 تب و لرز -

 درد و ورم ،ا طرف  ساق و ران -



 مراقبت های بارداری باید به محض مثبت شدن آزمایش ارائه گردد.

ماه قبل از باردار، توصی  می شود تا از بروز ناینجار،ها، سیستم عصبی  0مصرف اسید فولیا حداقل 

 در جنی  جلوگیر، کند.

 اقب  گیش از باردار، را انجام دیید.جه  کایش خطرات دوران باردار، بهتر اس  مر

بااردار، جها     04-22و  00-00برا، شناسا،ی بیمار،ها، ژنتیکی از جمل  سندرم داون در یفت  یاا،  

 انجام آزما،شات ب  مراکز بهداشتی درمانی مراجع  کنید.



 چند توصیه بهداشتی در بارداری:

 

 رعایت کنید: برای کاهش تهوع و استفراغ صبحگاهی موارد زیر را -الف

 مصرف مواد جامد ب  و،ژه در ابتدا، صبح -

 کایش مصرف غذایا، بودار ر ادو،  دار ر تند ر داغ و چرب -

 استفاده از انواع ترکیبات زنجبیل -

 گرییز از تغییر وضعی  ناگهانی مانند سر،ع برخاست  از رختخواب -

 برای کاهش ورم پاها: -ب

 مدت طو نی طی روزخوددار، از آو،زان نه  داشت  گایا ب  -

 نه  داشت  گایا با تر از سطح زمی  در ینهام استراح 

 رعایت نکات بهداشتی در موارد ترشح زیاد واژینال: -ج

 تعو،ض روزان  لباس ز،ر -

 شست  گر،ن  با آب معمولی و خشا نه  داشت  ناحی  تناسلی  -



 چند توصیه برای مراقبت از نوزاد : )ادامه(

 از ناف ب  نکات ز،ر توج  کنید. برا، مراقب -الف

 گیش و بعد از دس  زدن ب  ناف ر دستها را بشوئید. -

 حمام کردن نوزاد تا زمانی ک  بند ناف نیفتاده اس  ر مانعی ندارد. -

 کهن  نوزاد را ز،ر بند ناف نپیچید. -

 اگر ناف آلوده شد ر با آب تمیز و صابون بشو،یدو با گارچ  تمیز خشا کنید. -

 را بانداژ نکنید.شکم ،ا ناف  -

 ییچ ماده ،ا دارو،ی )الکل ر بتاد،  و ...( روز ناف نهذار،د. -

 ناف را دستکار، نکنید. -

 برا، خواباندن نوزاد ب  نکات ز،ر توج  کنید : -ب

 نوزاد را ب  شکم نخوابانید بهتر اس  نوزاد را ب  گهلو و ترجیحاً ب  گش  بخوابانید. -

 نکات ز،ر توج  کنید : برا، مراقب  از چشم نوزاد ب  -پ

 از ییچ ماده مانند سرم  و ،ا ییچ دارو،ی برا، چشم بدون تجو،ز گزشا استفاده نکنید. -

 برا، گیشهیر، از سوانح و حداوث ب  نکات ز،ر توج  کنید: -ت

 نوزاد را با حیوانات خانهی تنها نهذار،د. -

 یرگز نوزاد را ب  کودکان نسپار،د. -

 ،ی  نینداز،د.نوزاد را با  و گا -

 از بوسیدن مکرر و بغل کردن نوزاد توسط افراد مختلف خوددار، کنید. -

 محیط نوزاد عار، از دود ب  خصوص دود سیهار و قلیان و ... باشد . -

 نوزاد و مخصوصاًنوزاد کوچا را از بچ  یا و بزرگسا ن بیمار دور نه  دار،د.

 نده )سماور ر بخار، ر کرسی ر اتو و ...( قرار ندیید.نوزاد را در معرض ما،عات داغ و وسا،ل سوزان -

 نوزاد را در تخ  ،ا گهواره بدون حفاظ تنها نهذار،د. -



 نوزاد را در جایا، بلند )میز و صندلی و ...( تنها ریا نکنید. -

 ساک حمل نوزاد را از ز،ر بهیر،د. -

 برا، در،اف  مراقب  یا، معمول نوزاد ب  نکات ز،ر توج  کنید : -ث -

 مراقب  نوب  اول نوزاد در ینهام تولد انجام می شود .  -

 گس از زا،مان برا، در،اف  مراقب  نوب  دوم نوزاد مراجع  کنید . 6تا  0در روزیا،  -

 در ا،  زمان خون گاشن  گا نوزاد ب  منظور کنترل ییپوتیروئید، گرفت  می شود. -

 زاد مراجع  کنید.  گس از زا،مان برا، در،اف  مراقب  نوب  سوم نو 01در روز  -

 


