 هفته ای دوبار حمام کردن برای نوزاد کافی
است .حمام کردن نوزاد با داشتن بندد ندا
اشکالی ندارد.
 طبددن نظددر اشددو از دو هفتگددی قهددر
ویتامین (آ)  ( +د) به شیرخوار بدهیدد .بدا

 از دادن آب قند ن اتدداغ داد ر دایرخددای دداا
ش ی اً پرخیز کنی .
 موقع گرفت

بین اوزادن دی بین اوزاد به خدی

رجه شیر اچکاای .
 برای جلوگیری از برگشت شیر به گلوی اوزاد ار

نظر اشو از  6ماهگی یا همامان با شروع

یا به پهلوی چپ بخواباای

غذاهای کمکی قهدر آهدن بده شدیرخوار

.
 زیدی اوزاد پ ی ه ای است شایع که معمدوًً بده

بدهید.
 در نوزادانی که با وزن کم به دنیا آمدد اندد
شروع قهر آهن زودتر است.
 روز سوم تا نجم د

مراقبت از نوزاد

از تولدد بده مراکدا

بهداشتی و درمانی مراجعه کنیدد و تتدت
 (PKUفنیل کتونوری) وتیروئید نوزادتدان
را انجام دهید.

طویطتیع از یرز درم ر سوم ظاخر م شود.
 اگر اوزاد شما زید ش شیر مادی یا قطع اکنی .
 از دایرخای اا

مثل شیر شدت یدا ردرایتی

استفاده اکنی
 برای اطمیندان داطر متمداً بده پزشدا اطفدا
مراجعه امایی .

تهیه وتنظیم :

 آسایش و آرامش مادر و حمایت اطرافیان به
خصوص همتر در موفقیت امدر شدیردهی

واحد آموزش به بیمار

بتیار موثر است.

بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
منبع  :مراقبت های تخصصی نوزادان

سال 1401

دانتتنی های عروری در مراقبت از نوزاد

 معموالً

 اولین مدفوع نوزاد تیر و قیری شکل است
و ممکن است  2تا  3روز ادامه داشته باشد.
بعد از آن بر حتب تعداد دفعات تهذیه با
شیر مادری مدفوع شل و زرد می شود که
این حالت اسهال توقی نمی شود.
 دفع مکرر ادرار ( داشتن  6عدد یا بیتتر
کهنه خی

در  24ساعت ) خود دلیوی بر

کافی بودن شیر مادر است .طی دو یا سه
روز اول که نوزاد فقط آغوز می خورد ی تنها
یو یا دو وشو را خی

می کند.

از  1تا  2هفته بند ندا ختدو

 درجه حرارات اتاق نوزاد باید طدوری باشدد

شد و خود به خود می افتد  .بعد از افتادن

که والدین با لباس منال احتداس راحتدی

بند نا ی خروج یو یا دو قهر خون طبیعی

کنند(حدود  25درجه سانتی گراد )  .در این

است.

حالت لباس نوزاد باید سبو راحت باشدد و

 نوزاد طی  24ساعت اول تولد ادرار می کند


در غیر این صورت به اشو اطالع دهید.

باشد.

تتان بعضی از ندوزادان بده طدور طبیعدی

از قرار دادن ندوزاد در مجداورت بخداری و

بارگتر از حالت عادی استی از ماسداژ دادن

شوفاژ و یا در معرض هوای سرد خدودداری

آن جداً خودداری کنید.

کنید.

در روزهای اول تولد وجود مقدار مختصری
ترشح خون آلود درناحیده تناسدوی ندوزاد

 بند نا

وشو یا کهنه قرار گیردی از به کار بردن
الکل یا هر ماد دیگر بر روی بند نا
خودداری کنید .خروج یو یا دو قهر خون
طبیعی است .

()1

 در بیمارستان یا زایتگا واکتن های اولیه

دختر طبیعی توقی می شود.

نوزاد تارین می شود و ادامه واکتیناسیون

 شتتتو با آب روزانه اشکال نددارد .بهتدر
است برای شتتن بدن از صابون گویتدرین

باید تمیا و ختو و بیرون از

تعداد آن یو عددد بیتدترازلباس والددین

از  2ماهگی شروع می شود.
 الزم است نوزاد به طور منظم مراقبت شود.

بچه یا شامپو های مخصوص بچده اسدتفاد
گردد.



در هر مراقبت وزن و دور سر انداز گیدری
شد و از نظدر وعدعیت شدنواییی بینداییی
تکددداموی و تهذیددده کنتدددرل شدددود .

