
والدين گرامي در مراقبت از نوزاد خود به موارد 

 زير توجه فرماييد:

 نخستين شير كه به نام كلستروم يا آغوز ناميده .1

مي شود مناسب ترين غذا براي كودك است زيرا 

حاوي غلظت باالي پروتئين و ساير مواد مغذي 

است همچنين غني از عوامل ضد عفوني است كه 

كودك را در برابر عفونت هاي تنفسي و بيماري 

شير مادر غذاي .هاي اسهالي محافظت مي نمايد

اصلي شيرخوار شماست. توصيه ميشود قبل از 

 هر بار شيردهي مادر دستهاي خود را بشويد.

 تا 8.نوزاد را بايد به دفعات دلخواه او حداقل 2

 بار در روزتغذيه نماييد.محدوديتي در تعداد 12

دفعات شيردهي وجود ندارد.بهيچ وجه بدون 

توصيه پزشك از شيرخشك استفاده نكنيد. از 

بطري و پستانك استفاده نكرده و جهت 

شيردهي اضافي از فنجان و يا سرنگ استفاده 

  كنيد.

مكيدن پستانك باعث مي شود كه كودك با 

كند نحوه شير خوردن از سينه مادر مشكل پيدا 

 . در نتيجه، ميزان شير مادر كاهش مي يابدو

اگر تمايل داريد كه شير شما افزايش يابد، 

بگذاريد كودك در هر وعده كامل از يك سينه 

 .تغذيه كند و سپس سينه ديگر را به او بدهيد

 ماه 6.تغذيه انحصاري نوزادان با شير مادربايد تا 3

ادامه يابد. از دادن مواد غذايي ديگر در اين دوره 

 خودداري فرماييد.

. فقط از لباسهاي معمولي براي نوزادان خود 4

 استفاده كرده و از قنداق نمودن نوزاد پرهيز كنيد.

.  از گرم نگه داشتن بيش از حد اتاق 5

پرهيزكنيد.  بهتر است دماي اتاق كودك را 

 درجه سانتيگراد 26 الي 24متعادل و در حد 

نگه داريد.در اين دما نوزاد شما به لباس 

  بيشتري نياز ندارد. 

. با توجه به شيوع باالي ويروسهاي تنفسي از قرار 6

گرفتن نوزاد در محيطهاي شلوغ اجتناب كرده و از 

 بوسيدن نوزاد خودداري كنيد.

 روز پس از تولد 15 الي 5. بند ناف نوزاد بين 7

خواهد افتاد.تا اين زمان دقت شود كه بند ناف در 

تماس با ادرار و مدفوع نباشد و خارج از پوشك 

 نوزاد قراربگيرد.

.برجستگي سينه هاي نوزادان به علت 8

اثرهورمونهاي زمان بارداري مادر است و به تدريج 

كوچك خواهد شد.از تحريك يا فشار دادن آن 

 خودداري كنيد.

. هنگام تعويض پوشك فقط از اب و پنبه استفاده 9

كرده و از به كار بردن مواد پاك كننده ، پودر بچه و 

دستمالهاي معطر خودداري كنيد. اگراز پوشك 

استفاده نميكنيد، پارچه هاي مخصوص را با صابون 

رختشويي شسته و ترجيحا در آفتاب خشك 

 .نماييد و يا اتو بزنيد
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. حداقل دو نوبت در هفته نوزاد را استحمام 10

كنيد.از بردن نوزاد زير دوش آب خودداري كنيد. 

در هنگام استحمام نوزاد دقت شود كه او را روي 

شكم و سينه دمر نكرده و.صورت  نوزاد رو به باال 

 باشد. 

.  مواردي كه نوزاد بايد فورا توسط 11

 پزشك ويزيت گردد :

زردي، سرفه كردن مكرر، خوب شير نخوردن، 

تبدار شدن، ناله كردن، تنفس مشكل يا تند (بيشتر 

   تنفس در دقيقه)و ....60از 

. دو روز بعد از تولد ،جهت معاينه مجدد و 12

بررسي نوزاد از نظر زردي ، به پزشك خود 

 مراجعه نماييد.

. از دادن داروهاي خانگي ،جوشانده ها و 13

خوددرماني و اجراي دستورات متفرقه غير از 

دستورات پزشك معالج خودداري كنيد. 

 غيرطبيعيخروج هر ترشحي از چشم نوزاد  .15

 .است و نياز به درمان فوري دارد

 بعد از هر بار شيرخوردن ممكن است نوزاد شما .16

مقدار كمي شير را باال بياورد يا دچار سكسكه 

.براي كاهش اين حالت،حتما آروغ نوزاد بعد از شود

هر بار شيردهي گرفته شود. 

-درصورت خوب شير خوردن نوزاد و وزن گيري 17 

مناسب، تعداد زياد دفعات اجابت مزاج طبيعي 

است. 

 

 

 

 

 

 با آرزوي سالمتي براي كودك دلبند شما

 

 
5 4 

 

 

ص��ی ��ی�ی  ب�مار�تان ��ید �ید �

مراقبتهاي عمومي  

 نوزادان

 

 تهيه و تنظيم:

دكتر نرگس هاشمي 

 دكتر سيدرضا ميرجليلي

 ((متخصصين كودكان و نوزادان))

 


