
 توصیه های ضروری برای مراقبت از نوزاد

شیر مادر برتری روش تغذیه برای شیرخوار  

سرشار (آغوز)شماست در روزهای اول شیر مادر 

از مواد ایمنی بخش است که برای نوزاد بسیار 

 .مفید است

عامل اساسی در ترشح و افزایش شیر مادر  

مکیدن نوزاد بدون رعایت ساعت و مقررات 

 .خاص است

ز شیر دادن دست ها را با آب و صابون قبل ا 

ضرورت  با صابون بشوییدولی شستن پستان

 .ندارد

در روزهای اول که ترشح شیرمادر کم است  

،احتیاج نوزاد نیز کم می باشد با مکیدن مکرر 

پستان ،ترشح شیر برقرار و افزایش خواهد 

شما که به سالمت نوزاد خود عالقمندید .یافت

ی به نوزاد خود شیر بدهید بدون رعایت و نگران

و مطمئن باشید شیرتان کافی است و نوزاد 

 . گرسنه نخواهد ماند

 51-02پس از هر بار شیر دادن نوزاد را حدود  

دقیقه به حالت قائم روی شانه نگه داریدو با 

مالیمت به پشت او بزنید تا هوای خورده شده 

 .با آروغ زدن باز پس دهد

بر نوک سینه هاله در هنگام شیر دادن عالوه  

 .قهوهای اطراف آن را در دهان نوزاد قرار دهید

نوزادی که با شیر مادر تغذیه می کند ممکن  

است به ازای هر بار شیر خوردن یک مرتبه 

اجابت مزاج داشته باشد که قدری شل است و 

 .نباید باعث نگرانی شود 

با آب که یک  استحمام نوزاد یک روز در میان 

 .توصیه می شود بون خنثی باشد،نوبت آن با صا

نوزادی که باشیر مادر تغذیه می شود نیاز به  

مصرف آب قند یا شیر کمکی ندارد استفاده از 

بطری و پستانک سبب می شود که شیر خوار 

اگر واقعاً . ن مادر را نگیرد به خوبی پستا

خواهید نوزاد را با شیر خودتان تغذیه کنید  می

 .تامین به او ندهیدهیچ چیز به جز قطره وی

شیر دهی در شب مفید است و باید بر حسب  

 .میل نوزاد انجام شود

درجه  00-02درجه حرارت اتاق نوزاد بین  

سانتیگراد باید باشد در این حالت لباس نوزاد 

 .سبک و راحت باشد

و  از قرار دادن نوزاد در مجاورت بخاری و شوفاژ 

ری ل کولر و پنکه خودداثوسایل خنک کننده م

 .نمایید

 .از قنداق کردن نوزاد خودداری کنید 

سعی کنید بند ناف نوزاد را خشک و تمیز نگه  

دارید پوشک را طوری ببندید که بند ناف خارج 

از آغشته شدن بند ناف به  آن قرار گیرد تا

در صورت .مدفوع یا ادرار جلوگیری شود 

آغشته شدن بند ناف به ادرار و مدفوع آن را با 

استفاده از الکل یا مواد .صابون بشوییدآب و 

بند ناف را با . ضدعفونی کننده ضرورت ندارد

 .ناف بند یا چیز دیگری نپوشانید

زردی نوزاد پدیده شایعی است که معموالًدر  

روز دوم یا سوم زندگی بروز میکند اگر نوزاد 
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توصیه های ضروری 

  مراقبت از نوزاد

زرد شد شیر مادر را قطع نکنید و از داروهای 

در .ده نفرماییدسنتی مثل ترنجبین استفا

صورت بروز زردی برای ارزیابی صحیح به 

 .پزشک مراجعه نمایید

 .نور درمانی در منزل توصیه نمی شود  

ی از نوزادان بطور طبیعی بزرگتر از حد بعضپستان 

عادی است که در این حالت خودبه خود بهبود می 

یابد از ماساژ دادن و یا فشردن پستان های نوزاد 

 .خودداری فرمایید

مضر است در  چکاندن شیر در بینی نوزاد 

صورت گرفتگی بینی از سرم فیزیولوژی یا 

  .قطره بینی استفاده کنید

در صورت بروز احتقان در پستان ها سعی کنید  

شیرخوار را از پستان خود شیر دهید ،زیرا 

تخلیه مکرر پستان ها باعث کاهش احتقان و 

بسه جلوگیری از بروز عوارضی مثل عفونت و آ

 .پستان خواهد شد

 

              پوشاندن سر نوزاد با کاله پارچه ای نازک در    

                                                                            .فضای منزل توصیه می شود

  عطسه نوزاد یک واکنش طبیعی است بنابر این  

سرفه یک  از بروز و تعداد آن نگران نباشید اما

عکس العمل غیر عادی است و در صورت بروز 

 .آن باپزشک اطفال مشورت کنید

معاینه ماهیانه توزاد در سال اول تولد برای هر  

 .شیر خوار سالم ضروری است

واکسیناسیون بدو تولد در بیمارستان انجام می  

شود برای ادامه آن از دو ماهگی به درمانگاه 

زدیک منزل بیمارستان یا مرکز بهداشت ن

 .مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طریقه درست کردن 
 اس خوراکی.آر.ا

 (00-0: )کد

5 4 

 :اینترنتی دسترسی به آموزش بیمار از آدرس

medicine.tums.ac.ir/bahrami 


