
 
 
 
 

  درمانی آیت اهللا موسوي زنجان -مرکز آموزشی          

    
خواب نوزادان در روزهاي اول پس از تولد بسیار زیاد است امـا بـه  •

تدریج و با افزایش سن خوابشان کم میشود. نوزادان معموال بعد از حمام 
 18 - 17در حدود تا  کردن بیشتر می خوابند. در چنـد هفتـه اول نـوزادان

ساعت  15ساعت در روز می خوابند؛ ایـن عـادت در حـدود ماه سوم به 
  .در روز می رسد

نوزادان معموال وقتی گرسنه میشوند براي شیر خوردن از خـواب بیدار  • 
شـیر مـادر بهترین و  .میشوند و نیازي به بیـدار کـردن آنهـا نیـست

کاملترین شیر براي نوازد است و بهـتر اسـت برحـسب نیاز به او داده 
شود. شیر مادر نوزاد را از عفونتها یا بیمـاري هـاي قابل انتقال دیگر 

  .محافظت میکند
همه نوزادن زردي خفیف را تجربه میکنند، چراکـه هنـوز کبـد آنها  • 

زردي در نـوزادان اگـر مـورد توجه قرار . ستتکامل کافی را پیدا نکرده ا
نگیرد موجب ضایعات جبران ناپذیر سلول مغزي و عقب ماندگی عقالنی 
می شود . در هفته هاي اول تولـد بایـستی دقیقـا مراقب زردي در نوزاد 
بود . شروع زردي بیشتر در سـفیدي چـشم کودك بروز می کند و در تنه 

محـض مشاهده زردي بدون فوت وقت در گسترش پیدا می کند ، بـه 
این مسئله اورژانـس و هر زمان از شـبانه روز مراجعـه نماید . 

دارد . هرچـه زردي زودتـر تشخیص داده شود درمان سبکتر و  فوریـت
راحتتر است . در موارد خفیـف شاید نیاز به بستري و قرار گرفتن در زیر 

ض خون حتما باید انجـام نور مخصوص باشـد و در موارد شدید تعوی
گـیرد . از بکـار بـردن پیشنهاد اطرافیان در مورد استفاده از شیرخشت و 
یا نور مهتـابی و نظایر آن خودداري کنید . بکـار بـردن ایـن روشـها بـه 

  .قیمـت و سالمت نوزاد تمام می شود
در ناحیه سر نوزاد دو فرورفتگی حس می شود که بسـیـار نـرم است.  • 

 9یکی درقسمت جلو سر که آن رامالج جلوي سر گویـنـد و معموال بین 
سفت می شود و دیگـري در پشت سر که آن  ماهگی بسته و 18تا 

رامالج پس سر می نامند و اغلب تا چهارماهگـی بسته می شود. باید 
ستشوي سر نـوزاد دسـت زدن به این مالج ها باعث بدانید به هنگام ش

  .درد یا ناراحتی نوزاد نمی شود
*واحد کلینیک شیردهی دربیمارستان همه روزه بین 

مستقر دردرمانگاه اطفال آماده راهنمایی 12- 10ساعت
ومشاوره شیردهی جهت مادران بعداز ترخیص می باشد 

لفن مادران می توانند بصورت حضوري ویا با شماره ت
 تماس داشته باشند.33131315

  
   

 

   
 حمام کردن روزانه نوزاد

حمام کردن روزانه نوزاد با داشتن بند ناف نه تنها اشکالی نـدارد بلکه  
مفید است . از بدو تولد نوزاد بایستی حداقل یـک روز در میان حمام داده 
شود و تمام بدن نوزاد را با آب و صابـون و یـا شامپوي مناسب شستشو 

 .داد
حمام دادن نوزاد به هیچ وجه اثر سوء روي ناف نوزاد و مـحـل ختنه 
نداشته بلکه شستشوي ناف با آب و صابون از بروز عفونـت جلوگیري می 

  د.نمای
بعد از افتادن بند نـاف مـی تـوان 
نوزاد را داخل وان یا لگـن حـمـام 

حمام در هفته  بار 3یا حداکثر  2. کرد
لـذا از  کـافـی اسـت،براي نـوزاد 

  .شستشوي روزانه وي اجتناب کنید
  

  حرارت اتاق نوزاد
 27-25حرارت اتاق نوزاد را بین 

درجه بیشتر نباشد ، نوزاد را در سرما قرار ندهید و بیش از اندازه نیز 
نپوشانیـد . لـبـاس نـوزاد بایستی سبک و گشاد و راحت باشد از. قنداق 
کردن نوزاد حتـی بمدت کوتاه خودداري کنید. بچه قبل از تولد در حرارت 

ـرارت را ثابتـی ، درون رحم قرار داشته است و تغییر ناگهانی درجـه ح
دوست ندارد . دماي اتاق بایستی مناسب ـ نه سرد و نـه گـرم ـ باشد . 
در صورتی که اتاق داراي کولر یا تـهـویـه مـطـبـوع مـی باشد ، بایستی 

  .کودك را با یک ملحفه یا پتوي سبک پوشاند
  

  نکات مهم 
هفته بعد از تـولـد توصیه  2از پزشکان اولین چکاپ نوزاد را  بسیاري •

میکنند. به خصوص اگر این نوزاد فرزند اول خـانـواده باشد. شما حتما 
باید در مـورد غربالگري اولیه نوزاد سوال 
کنید. واکسیناسیون و آزمـون هـاي همه 
نوزادان الزم است بـه طـور روتین در سن 

  .ی قرار بگیرندماهگـی مـورد بررس 2

     



 

 هاي گرسنگی نوزاد نشانه
 چرخاندن سر از یک طرف به طرف دیگر• 

 باز کردن دهان و بیرون آوردن زبان •
 گذاشتن دستها و انگشتها یا مچ در داخـل دهـان یـا •
 نزدیک به آن  

 غنچه ها کردن لب •
 رفتن به سوي سینه مادر •
  .کند می گـونـه را لـمـسحرکت دادن دهان در جهت چیزي کـه  •
 

 چه کسانی نباید با نوزاد بخوابند؟
 ها اجازه میدهند کودکان کوچک بـا والـدیـن، برخی از خانواده

 خواهر و برادر بزرگتر یا پرستارشان در یک تخت بخوابنـد. ایـن
است از  کار ممکن است براي کودکان زیر دو سال خطرناك باشد و بهتر

  .آن پرهیز کرد
  :ن حال این افراد نباید با نوزاد در یک تخت بخوابنددر عی

  .هر که مواد مخدر مصرف کرده است • 
نوزاد  زیرا امکان افزایش خطر سندروم ناگهـانـی مـرگ(ها  سیگاري • 

  ).وجود دارد
  کودکان به خصوص، کودکان نوپا • 

 به معناي مرگ ناگهانـی) SIDS( سندروم مرگ ناگهانی نوزاد
گاهی  این عارضه را.کودك کمتر یک از سال بدو ن علت واضح است 

در آنجا یافت  هم مینامند، زیرا اغلب نوزادان مـرده“ مرگ در گهواره”
  .نوزاد نیست میشوند. اما گهواره علت سندرم مرگ نـاگـهـانـی

ها براي کاهش خطر سندروم مرگ  برخی از توصیه
  :نوزاد اینها هستند نـاگـهـانـی

  .همیشه نوزاد را به پشت بخوابانید  • 
و تنها  نوزاد باید روي سطح سفت خوابانده شود، مانند تشک گـهـواره • 

  .یک ملحفه به اندازه او روي بدنش انداخته شود
  .درون گهواره نباید بالشت، پتو، لحاف داشته باشد • 
 سیگار پیش و پس از بچهدار شدن سیگار نکشید و نـوزاد را از دود • 

  .محیطی دور نگهدارید
  .نوزاد را در تختخواب خودتان نخوابانید • 
کنید و  گردن بیش از حد اتاق خودداري هنگامی نوزاد میخوابد از گرم • 

  .درجه حرارت اتاق را در حد مطبوع نگهدارید
 .از لباسهاي سبک براي نوزاد استفاده کنید • 

قبل از تعویض پانسمان نکته مهمی که باید بدانید این است که همیشه  
را کامالً با آب و صابون  هایتان محل ختنه یا تمیز کردن بند ناف دست

  بشویید.
  مراقبت از بند ناف

     روز است اگر بند نـاف 15-5ین تا زمان طبیعی افتادن بند ناف ب • 
  .اختالالت سیستم ایمنی بررسی گردد

تا  گیرد وبیرون از پوشکتوصیه می شود بند ناف در هواي آزاد قرار  • 
براحتی خشک گردد.وازقرار دادن هر نوع ماده اي روي بندناف خودداري 

  گردد که باعث عفونت محل نشود.
صابون  در صورت آلوده شدن بند ناف به مواد آلوده باید با آب ولـرم و • 

  .ناف را مالیم شست
  .از ناف بند یا پانسمان استفاده نشود • 
   .نوزاد باید زیر ناف بسته شودپوشک و کهنه  • 
  .بند ناف تمیز و خشک نگهداري شود • 

 :در صورت انجام ختنه به نکات زیر توجه فرمائید
  .حداقل دو ساعت پس از انجام ختنه زیر نظر باشد - 1
دور محل ختنه از آلودگی و مدفوع در چند روز اول دور نـگـهداشته  - 2

  .انجام شود صابون شسـتـشـو و در صورت آلودگی با مدفوع با آب شود.
 تـتـراسـیـکـلـیـن روزي دو تا سه بار روي حلقه و آلت از پماد - 3

  .استفاده شود
 .روز پس از ختنه توسط پزشک معالج ویزیت شود 7 حداکثر - 4
 در صورت بی قراري قطره استامینوفن طبق دسـتـور پـزشـک - 5

  .استفاده شود
بسته  باشد و در صورت بسـتـن سـفـتپوشک نوزاد تا حدامکان باز   - 6

  .نشود
  
  
  
  
  

  عالئم زیر پس از ترخیص نوزاد در صورت بروز هر یک از        
  :به پزشک مراجعه شود        
 شیر نخوردن، بیحالی، عدم دفع ادرار، تنفس تند، رنـگ        
 پریدگی، اندام هاي انتهایی سرد        

 
 

  مقدمه 
رسیده بیش از هر چیز دیگري ذهن پـدر و مادر کم سالمت نوزاد تازه 

تجربه را به خود مشغول میکند. در این مـیـان هـر آشنایی میخواهد آنها 
را راهنمایی کند و این مساله اضطـراب والدین را بیشتر خواهد کرد. اگر 
والدین جوان بدانند در هـر موقعیتی اقدام درست چیست و چه باید کـرد 

نگرانیهاي آنها در مورد نوزاد نورسیده بسیار کمتـر خـواهـد مسـلـمـا دل 
  .بود

   نوزادانو  NICU نکات مراقبتی نوزادان پس از ترخیص از
  ساعت 48مراجعه به پزشک نوزادان بعد از   - 1
  هفته بعد ازتولد6- 4 معاینه چشم در نوزادان نارس  - 2
ارنـد عالوه بر گرم وزن د 2000واکسن هپاتیت در نوزادانی که زیر   - 3

  ماهگی نیز باید تکرار شود 1بدو تولد در 
روزگی نیاز به تست  3تا 5در نوزادان زیر عالوه بر تست تیروئید در  - 4

   د:روزگی نیز می باش 15مجدد تا 
  دوقلویی یا بیشتر • 
  مگر 4000گرم یا باالي  2500نوزادان زیر  • 
  .متولد می شوندهفته  37نوزادانی که با سن حاملگی زیر  • 
  .بستري می شوند ICU Post و NICU نوزادانی که در بخش • 

  مراقبتهاي بهداشتی نوزاد پس از واکسیناسیون و ختنه
در بدو تولد بازوي سمت راست نوزاد واکسن ب . ث. ژ تـزریـق می  • 

. ه محل واکسن زخـم و عفونی می شودروز الی یک ما 15شود که بعد از 
بتادین یا پماد جهت ضـدعـفـونـی زخم خودداري نمایید و آن را مطلقا از 

دستکاري نکنید . استفاده نکنید و موقع استحمام نوزاد از کشیدن لـیـف 
  روي روي کارت واکسن چسبانده می شود توجه فرمایید.

قبل از ترخیص نوزاد از بیمارستان جهـت تـحـویـل کـارت واکسن و  •
  نمائید. مـراجـعـه واکسیناسیونخوراندن قطره فلج اطفال به اتاق 

روز پس از تولد جهت تشکیل پرونده بهداشتی و کنـتـرل وزن و  10 • 
محل سکونت  سایر مراقبتهاي الزم به نزدیکترین مرکز بـهـداشـتـی

   .مراجعه نمایید
پزشک کودك حتما در مورد چگونگی مراقبت از بـنـد نـاف و محل  • 

همچنین به شما  ختنه نوزاد به شما دسـتـورات کـافـی خـواهـد داد او
 کنید. توضیح میدهد که چگونه از عفونت جلوگیري

*شنوایی سنجی نوزادان درروز ترخیص انجام می گردد.درصورت 

د از تولد به واحد شنوایی سنجی روز بع15-10ترخیص در روز تعطیل، 

 بیمارستان مراجعه شود.


