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 نكات كاربردي : 

  نوزاداني كه با شير مادر تغذيه مي كنند

دفعات اجابت مزاج شان بيشتر ولي حجم 

مدفوع كم ، رنگ آن زرد و احيانًا كف 

آلود و گاهي سبز است آن را با اسهال 

 اشتباه نگيريد. 

  از بوسيدن زياد نوزاد به خصوص توسط

مالقات كنندگان خودداري كنيد. مالقات 

كروب هاي كه اغلب ناقل مي افراد متعدد

مختلف مي باشند ، خطر انتقال عفونت را 

 در بردارد. 

  .واكسن ها را بطور منظم انجام دهيد

توصيه مي شود واكسن كودك در يك 

 3-5محل واحد انجام شود. در روزهاي 

روزگي بعد از تولد جهت غربالگري نوزاد 

از نظر بيماري هاي تيروئيدي بررسي 

 گردد. 
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 بهترين روش مراقبت از بند ناف: 

تميز و خشك نگه داشتن و در معرض هوا قرار 

گرفتن آن است. پوشك نوزاد طوري زير ناف 

بسته شود كه ناف با ادرار تماس نداشته باشد . از 

قرار دادن مواد خانگي و سنتي روي بند ناف 

خودداري شود كه اين امر ممكن است سبب 

 ناف شود. عفونت يا دير افتادن بند 

 زردي در نوزادان: 

موجب ضايعات جبران ناپذير سلول هاي مغزي 

وعقب ماندگي ذهني مي گردد. در هفته هاي 

اول تولد بايستي مراقب زردي نوزاد بود . زردي 

در نوزاد بيشتر در چشم بروز مي كند و در تنه 

مي يابد . در موارد خفيف شايد نياز به گسترش 

بستري و قرار گرفتن زير نور مخصوص باشد. در 

موارد شديد تعويض خون حتمًا بايد صورت 

 پذيرد. 
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 مراقبت هاي دوران نوزادي : 

 تنظيم حرارت اتاق نوزاد: 

درجه باشد.  20-24درجه حرارت اتاق نوزاد بين 

نوزاد را در سرما قرار ندهيد و بيش از اندازه نيز 

نپوشانيد . لباس نوزاد بايستي سبك ، گشاد و راحت 

باشد. براي بررسي گرم يا سرد بودن نوزاد دست را 

روي شكم نوزاد قرار دهيد . در صورت سرد بودن 

نيد و در صورت به پوشش نوزاد يك اليه اضافه ك

 گرم بودن از پوشش نوزاد بكاهيد. 

 حمام كردن روزانه نوزاد: 

با داشتن بند ناف نه تنها مشكلي ندارد بلكه مفيد 

است . از بدو تولد نوزاد بايستي يك روز در ميان 

حمام داده شود و تمامي بدن نوزاد را با آب و 

 صابون و يا شامپوي مناسب شست و شو داد. 
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  در موقع شيردادن بهداشت شخصي را رعايت

كنيد. قبل از شيردادن دست ها را بايستي با آب 

و صابون و نوك سينه ها را با آب ولرم تميز 

 كنيد. 

  ، شيرخواراني كه از پستان مادر تغذيه مي شوند

غريزه مكيدن آنان ارضاء مي شود و معمواًل 

 تمايلي به مكيدن پستانك يا انگشت خود ندارند. 

  قطره  6-10از روز پانزدهم بعد از تولد روزانه

مولتي ويتامين در يك قاشق آب جوشيده خنك 

 به نوزاد داده شود. 

 اي نوزاد به خاطر براي جلوگيري از سوختگي پ

ادرار و مدفوع پوشك او را زود به زود عوض 

 نماييد. 

5  

  در صورتي كه شيرخوار از شير مادر

استفاده مي كند نيازي به نوشيدن آب 

 اضافي ندارد. 

محيط شيرخوار نياز به آب  گرميچنانچه بعلت 

اضافي داشته باشد مي توان آب جوشيده 

 خنك شده بدون قند داد. 
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 تهيه و تنظيم : 
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گريه نوزاد توجه كنيد به 

. نوزاد را در آغوش 

گرفته و نوازش دهيد. 

روز حداقل يكبار در 

بصورت نوازش تمام بدن 

 نوزاد را ماساژ دهيد.

 


