
 

 مراقبت از نوزاد 

کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان عالمه 

 بهلول گنابادی 

 1041بازنگری سوم  —واحد آموزش سالمت

 نکات مهم :
در صورت دیدن ترشحات زرد رنگ و چسبنده در چشم طوور  

که پلکها باز نمی شوند احتمال عفونت چشم نوزاد مطور  اتوت 

 که با نظر پزشک باید تحت درمان دارویی قرار گیرد.

 مراقب توختگی محل پوشک نوزاد باشید )راش پوشک(.

درجه تانوتویوگوراد و  ۸۲- ۸۲درجه حرارت اتاق نوزاد باید بین 

 حفظ شود. 5۳-5/6۲درجه حرارت بدن نوزاد  

باید شرایطی فراهم کرد تا نوزاد خواب کافی داشته باشد. نوزادان 

بار برا  شیر خوردن بیدار می شوند. نوزادان  ۸  -5در طول شب 

 تاعت در شبانه روز می خوابند.  ۶۲- /۶حدود 

ماهگی مناتوب خووابویودن  5-  ۴نی نی ال  ال ،  فقط تا تن 

شیرخوار اتت زیرا بعد از این تن کوود  قوادر اتوت رن را 

 برگرداند و احتمال رتیب به کود  وجود دارد.

اگر تینه نوزاد متورم اتت نباید رنرا فشار داد، پو  از مودتوی 

 خودبخود بهبود می یابد.

تنف  هوا  رزاد در طول روز برا  نوزادان و کودکوان رورور  

اتت و در فرصت مناتب باید هوا  اتاق را عوض کرد. کوودکوی 

که دائما در اتاق گرم زندگی کند اشتها به غذا نخوواهود داشوت. 

نوزاد را باید زمانی از اتاق بیرون برد که درجه حرارت هوا باالتر از 

 .درجه تانتیگراد باشد ۶۲

بعود از  ۸صبح تا  ۶۱مناتب ترین وقت در زمستان بین تاعات 

  ظهر اتت. در این هنگام کود  ناراحت نمی شود.

 باید اجازه داد تا صورت نوزاد کمی رفتاب بخورد.

باید دقت داشت زمان و شدت رفتاب گرفتون کوود  نوبوایود  

 طوالنی شود. 

نور رفتاب و اشعه ماورا بنفش رن برا  تاخته شدن ویتامیون د 

 در بدن الزم اتت. 

تابیدن نور رفتاب از پشت شیشه در تاخته شدن ویتامیون د  

 در کود  )همچنین بزرگساالن( تاثیر  ندارد.

اگر تر و صورت و دتتها به مدت نیم تاعت در موعورض نوور 

مستقیم نور رفتاب قرار گیرد ویتامین د تاخته شده، نیواز یوک 

 هفته بدن را تامین می کند.

 از تابیدن نور خورشید به چشمها  نوزاد جلوگیر  کنید.

وزاد در هوور حوود  زردی:  در صورت شک به زرد بودن ن

 حتما به پزشک مراجعه کنید.

 مراکز انجام تست شنوایی سنجی نوزاد تا یک ماهگی

شگاه معاونت بهداشت واقع در خیابان ناصرخسرو، گناباد رزمای  :

 بهمن قدیم( ۸۸معاونت بهداشتی )بیمارتتان 

شاورز بجستان مطب ترکار خانم تالمی روزها  فرد  - ۸: خیابان ک

 ۱9۶۲/9۱۴۲۸۱ – ۲/۲۸۲۲۱5شماره تماس  –

مراکز مراجعه جهت انجام تست هیپوتیروئیدی نوزادی از 

 روز سوم تا پنجم پس از زایمان

شووت واقووع در خوویووابووان گناباد:  شگاه معاونت بهوودا رزمای

 بهمن قدیم( ۸۸ناصرخسرو،معاونت بهداشتی )بیمارتتان 

رقاییبجستان تلوفون  -: مرکز خدمات جامع تالمت شهید قنبر 

۲/۲۸۴۲۱۸ 

در صورت هرگونه مشکل در زمینه   شیردهی به نزدیک ترین مرکوز 

 بهداشت مراجعه نمایید.
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 تغذیه نوزاد را بالفاصله بعد از زایمان شروع کنید و ادامه دهید. 

 این کار باعث تولید بیشتر شیر می شود.

قبل از شیر دادن حتما دتتها  خود را بشویید و اتتحموام روزانوه 

 فراموش نشود.

شیر روزها  اول )رغوز یا ما ( که زرد رنگ اتت، بسیار موغوذ  و 

دارا  مواد ایمنی بخش برا  نوزاد اتت و او را از بسیار  بیمواریوهوا 

 حفاظت می کند. رن را از فرزندتان دریغ نکنید. 

هنگام شیر دادن نوزاد را بغل کرده تر او را باالتر بگیرید و تمام نو  

 تینه و بیشتر هاله قهوه ا  رنگ داخل دهان نوزاد باشد.

 بهتر اتت در هر بار از هر دو تینه به نوزادتان شیر بدهید.

بعد از تخلیه یک تینه نوزاد را به صورت ایستاده بغل گرفتوه و بوه 

 ررامی پشت او را ماتاژ دهید تا هوا  معده تخلیه شود. 

 تپ  تینه دیگر را در دهان فرزندتان بگذارید.

بعد از شیر خوردن او را به پهلو بخوابانید تا احتمال ورود شیر به ریوه 

 کود  را به حداقل برتانید.

 هر زمانی که نوزاد تقارا  شیر داشت به او شیر بدهید. 

 تاعت(.۶- 5شیردهی تاعت خاصی ندارد )حداقل هر

اگر به هر دلیلی از شیرخوارتان دور می شوید مانند کار و بیمار  یوا 

 تاعت شیر خود را بدوشید. ۸مسافرت هر 

روز  ۸تاعت در درجه معمولی اتاق و تا  /شیر دوشیده شده مادر تا 

 در یخچال قابل نگهدار  اتت.

شیر  که در قسمت داخل فریزر )نه در درب فریزر( یو  زده اتوت 

 ماه نیز قابل اتتفاده باشد.  ۶۸تواند تا  می

لیتر باشد  میلی ۱/-۶۸۱کنید  بهتر اتت که مقدار شیر  که فریز می

ها را برچسب بزنید و بعد فریز کنویود. بورا   وب  حتما رو  ظرف

کردن شیر فریز شده، شب قبل از اتتفاده شیر را داخل یخچال قورار 

دهید تا به تدریج  وب شود.  ظرف محتو  شیر فریز شده را زیر رب 

 .   ترد و به تدریج زیر رب گرم بگیرند تا کم کم گرم شود

شیر  خیره شده را قبل از دادن به شیرخوار به مالیمت نه با شدت تکان 

دهید تا چربی شیر که به قسمت باال  ظرف رفته با بقیه رن موخولوو  

 شود. 

برا  تشخیص کافی بودن شیر مادر به تعداد دفعوات ادرار و مودفووع 

بوار دفوع  /-۳کود  و نیز میزان وزن گیر  او توجه شود. روزانه توا 

طبیعی اتت.  از دادن رب، رب قند و ... خوددار  کنید و تنها اتتفاده از 

 قطره مولتی ویتامین بنا به تجویز پزشک مجاز اتت. 

 .پوست و مو:

رو  پوتت نوزادان ماده چرب و تفید رنگی به نام ورنیک  دیده موی  

شود. این ماده در تامین حرارت بدن نوزاد موثر اتت و نباید رن را پوا  

 کرد.

روز بعد از تولد از بین می رود. مادر باید  ۸-  5ورنیک  خود به خود طی 

توجه داشته باشد که لباس نوزاد را هر روز تعویض کند زیرا ممکن اتت 

 مقدار  از ورنیک  به لباس نوزاد چسبیده باشد.

باید نوزاد را هر روز یا یک روز در میان حمام کرد و جهت حفظ ایمنی او 

از وان مخصوص نوزاد باید اتتفاده شود. توجه کنید ارتفاع رب باید پایین 

 تر از ناف نوزاد باشد.

نوزادان دارا  موها  نرم و نازکی هستند که ممکن اتت مقدار رن رو  

پیشانی6 شانه ها و پشت بیشتر باشد که در اثر تایوش بوا اطوراف توا 

 ریزد.   هفتگی می ۸تا ۴حداکثر 

ممکن اتت ترعت ریزش موها زیاد باشد و ظاهرا تر کم مو به نظر رید  

ماهگی رشد می یابند و  /و یا طاتی موقت دیده شود. موها  دایمی تا 

 ممکن اتت رنگ رنها با مو  قبلی متفاوت باشد.

مدت کوتاهی بعد از تولد رو  گونه اکثر نوزادان لکه ها یا دانه ها  قرمز 

رنگی دیده می شود و ممکن اتت در طول روز کم رنگ تر و یا پر رنوگ 

تر شوند. این لکه ها ناشی از حساتیت پوتت نوزاد به بعضی مواد غذایی 

خورده شده توتط مادر و یا تماس مداوم گونه با تینه مادر و یا بوتیدن 

نوزاد می باشد. توصیه می شود مادر مواد حساتیت زا نخورد و گوونوه 

 نوزاد را با پماد چرب کند و اطرافیان را از بوتیدن کود  منع نماید.

 مالج یا فونتانل نوزاد:

رو  تر نوزاد در قسمت باال و جلو بخش نرمی وجود دارد کوه بوا رن 

 فونتانل قدامی گفته می شود.

میلیمتر اتت و توا تون ۸۱مالج قدامی لوز  شکل و اندازه طبیعی ر 

 ماهگی بسته می شود.  ۶۸ -۶۲

فونتانل پشتی یا خلفی در پشت تر به اندازه نیم در نیم تانتیمتر دیده 

 ماهگی بسته می شود. ۴می شود و تا حداکثر تن 

ممکن اتت مالج نبض داشته باشد و یا هنگام گریه بررمده تر به نوظور 

 رید که کامال طبیعی اتت. 

مادر باید بداند اگر مالج فرورفته6 برجسته یا بزرگ تر و کوچک تور از 

 حد طبیعی بود به پزشک مراجعه کند.

دیر بسته شدن مالج ها نشانه مسائلی موثول کوموبوود کولوسویوم6  

هیدروتفالی )تجمع مایع در تر( و بعضی بیماریها  مادرزاد  اتت و 

 زود بسته شدن رن نشانه میکروتفالی و عقب ماندگی  هنی اتت.

 مراقبت از ناف: 

روز بعد از تولد از محل خوود  ۶۲روز و حداکثر  ۳  -۶۱ناف نوزادان تا  

 جدا می شود. 

در صورت عدم رعایت بهداشت نوزاد ممکن اتت عفونت کرده و حتوی 

 منجر به عفونت حفره پریتوان )پریتونیت( شود.

شستشو  روزانه ناف و بستن پوشک کود  زیر ناف تا رلوده به ادرار و 

 مدفوع نشود و در معرض هوا باشد از اقدامات موثر پیشگیرانه می باشد.

عالئم عفونت ناف عبارتند از داشتن ترشح چرکی6 گرمی6 قرمز  و ورم 

 ناف و دیر افتادن ناف. 

 والدین با دیدن این نشانه ها باید با پزشک مشورت کنند.
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