
 

 مراقبت از نوزاد 

کویته تزویج تغذیه با شیزهادر بیوارستاى عالهه 

 بهلول گنابادی 

 89تاریخ باسنگزی: هزداد —واحد آهوسش سالهت

 نکات مهم :
دس كَست دیذى تشؿحات صسد سًگ ٍ چؼثٌذُ دس چـمن      

طَسی کِ پلکْا تاص ًوی ؿًَذ احتوال ػفًَت چـن ًمَصاد    

هطشح اػت کِ تا ًظش پضؿک تایذ تحت دسهاى داسٍیی قشاس 

 گیشد.

 هشاقة ػَختگی هحل پَؿک ًَصاد تاؿیذ )ساؽ پَؿک(.

دسجِ ػاًتیگشاد  ۸۲-  ۸۲دسجِ حشاست اتاق ًَصاد تایذ تیي 

 حفظ ؿَد. 5۳-5/6۲ٍ دسجِ حشاست تذى ًَصاد  

تایذ ؿشایطی فشاّن کشد تا ًَصاد خَاب کافی داؿتِ تماؿمذ.   

تاس تشای ؿیش خَسدى تیذاس همی   ۸  -5ًَصاداى دس طَل ؿة 

ػاػت دس ؿثماًمِ سٍص همی         ۶۲-  /۶ؿًَذ. ًَصاداى حذٍد  

 خَاتٌذ. 

هماّمگمی همٌماػمة            5-  ۴ًی ًی الی الی،  فقط تا ػي 

خَاتیذى ؿیشخَاس اػت صیشا تؼذ اص ایي ػي کمَد  قمادس     

اػت آى سا تشگشداًذ ٍ احتوال آػیة تمِ کمَد  ٍجمَد          

داسد.اگش ػیٌِ ًَصاد هتَسم اػت ًثایذ آًشا فـاس داد، پغ اص    

 هذتی خَدتخَد تْثَد هی یاتذ.

تٌفغ َّای آصاد دس طَل سٍص تشای ًمَصاداى ٍ کمَدکماى        

هشٍسی اػت ٍ دس فشكت هٌاػة تایذ َّای اتاق سا ػمَم  

کشد. کَدکی کِ دائوا دس اتاق گشم صًذگی کٌذ اؿتْا تِ غزا  

ًخَاّذ داؿت. ًَصاد سا تایذ صهاًی اص اتاق تیشٍى تمشد کمِ        

 .دسجِ ػاًتیگشاد تاؿذ ۶۲دسجِ حشاست َّا تاالتش اص 

 ۸كثح تما       ۶۱هٌاػة تشیي ٍقت دس صهؼتاى تیي ػاػات 

  تؼذ اص ظْش اػت. دس ایي ٌّگام کَد  ًاساحت ًوی ؿَد.

تایذ اجاصُ داد تا كَست ًَصاد کوی آفتاب تخَسد. تایذ دقت  

داؿت صهاى ٍ ؿذت آفتاب گشفتي کَد  ًثایمذ طمَالًمی      

 ؿَد. 

ًَس آفتاب ٍ اؿؼِ هاٍسا تٌفؾ آى تشای ػاختِ ؿذى ٍیتاهیي د 

 دس تذى الصم اػت. 

تاتیذى ًَس آفتاب اص پـت ؿیـِ دس ػاختِ ؿذى ٍیتاهیي دی 

 دس کَد  )ّوچٌیي تضسگؼاالى( تاثیشی ًذاسد.

اگش ػش ٍ كَست ٍ دػتْا تِ هذت ًین ػاػت دس هؼمشم ًمَس     

هؼتقین ًَس آفتاب قشاس گیشد ٍیتاهیي د ػاختِ ؿذُ، ًیاص یمک  

 ّفتِ تذى سا تاهیي هی کٌذ.

 اص تاتیذى ًَس خَسؿیذ تِ چـوْای ًَصاد جلَگیشی کٌیذ.

دس كَست ؿک تِ صسد تَدى ًَصاد دس ّش حذی حتوا تِ سردی:  

 پضؿک هشاجؼِ کٌیذ.

هزاکش هزاجعه جهت انجام تست شنوایی سنجی نوساد تا یک 

 هاهگی

: آصهایـگاُ هؼاًٍت تْذاؿت ٍاقغ دس خیاتماى ًماكمشخؼمشٍ،        گناباد

 تْوي قذین( ۸۸هؼاًٍت تْذاؿتی )تیواسػتاى 

هطة ػشکاس خاًن ػالومی سٍصّمای      - ۸: خیاتاى کـاٍسص  بجستاى

 ۱9۶۲/9۱۴۲۸۱ – ۲/۲۸۲۲۱5ؿواسُ تواع  –فشد 

هزاکش هزاجعه جهت انجام تست هیپوتیزوئیدی نوسادی 

 اس روس سوم تا پنجن پس اس سایواى

آصهایـمگماُ همؼماًٍمت تمْمذاؿمت ٍاقمغ دس خمیماتماى                       گناباد:  

 تْوي قذین( ۸۸ًاكشخؼشٍ،هؼاًٍت تْذاؿتی )تیواسػتاى 

تملمفمي       -: هشکض خذهات جاهغ ػالهت ؿْیذ قٌثش آقایمی  بجستاى

۲/۲۸۴۲۱۸ 

دس كَست ّشگًَِ هـکل دس صهیٌِ ی ؿیشدّی تِ ًمضدیمک تمشیمي       

 هشکض تْذاؿت هشاجؼِ ًواییذ.

 

 آدرس وب سایت بیوارستاى 
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تغزیِ ًَصاد سا تالفاكلِ تؼذ اص صایواى ؿشٍع کٌیذ ٍ اداهِ دّیذ. ایي  

 کاس تاػث تَلیذ تیـتش ؿیش هی ؿَد.

قثل اص ؿیش دادى حتوا دػتْای خَد سا تـَییذ ٍ اػتحوام سٍصاًمِ  

 فشاهَؽ ًـَد.

ؿیش سٍصّای اٍل )آغَص یا ها ( کِ صسد سًگ اػت، تؼیاس هغزی ٍ     

داسای هَاد ایوٌی تخؾ تشای ًَصاد اػت ٍ اٍ سا اص تؼیاسی تیواسیْما  

 حفاظت هی کٌذ. آى سا اص فشصًذتاى دسیغ ًکٌیذ. 

ٌّگام ؿیش دادى ًَصاد سا تغل کشدُ ػش اٍ سا تاالتش تگیشیذ ٍ تمومام     

 ًَ  ػیٌِ ٍ تیـتش ّالِ قَُْ ای سًگ داخل دّاى ًَصاد تاؿذ.

 تْتش اػت دس ّش تاس اص ّش دٍ ػیٌِ تِ ًَصادتاى ؿیش تذّیذ.

تؼذ اص تخلیِ یک ػیٌِ ًَصاد سا تِ كَست ایؼتادُ تغل گشفتِ ٍ تمِ    

 آساهی پـت اٍ سا هاػاط دّیذ تا َّای هؼذُ تخلیِ ؿَد.

 ػپغ ػیٌِ دیگش سا دس دّاى فشصًذتاى تگزاسیذ.

تؼذ اص ؿیش خَسدى اٍ سا تِ پْلَ تخَاتاًیذ تا احتوال ٍسٍد ؿیمش تمِ     

 سیِ کَد  سا تِ حذاقل تشػاًیذ.

ّش صهاًی کِ ًَصاد تقاهای ؿیش داؿت تِ اٍ ؿیش تذّیذ. ؿیمشدّمی    

 ػاػت(.۶- 5ػاػت خاكی ًذاسد )حذاقل ّش

اگش تِ ّش دلیلی اص ؿیشخَاستاى دٍس هی ؿَیذ هاًٌذ کاس ٍ تیواسی یا 

 ػاػت ؿیش خَد سا تذٍؿیذ. ۸هؼافشت ّش 

 ۸ػاػت دس دسجِ هؼوَلی اتاق ٍ تما       /ؿیش دٍؿیذُ ؿذُ هادس تا 

 سٍص دس یخچال قاتل ًگْذاسی اػت.

تشای تـخیق کافی تَدى ؿیش هادس تِ تؼذاد دفؼات ادساس ٍ هذفمَع  

 کَد  ٍ ًیض هیضاى ٍصى گیشی اٍ تَجِ ؿَد. 

 تاس دفغ طثیؼی اػت. /-۳سٍصاًِ تا 

اص دادى آب، آب قٌذ ٍ ... خَدداسی کٌیذ ٍ تٌْا اػتفادُ اص قمطمشُ        

 هَلتی ٍیتاهیي تٌا تِ تجَیض پضؿک هجاص اػت. 

هاّگی فقط ؿیش هادس ٍ تؼذ اص آى غزای کوکی تِ فمشصًمذتماى     /تا 

 تذّیذ.

 پوست و مو:

پَػت ًَصاداى تِ ٍیظُ ًَصاداى پشُ تشم )ًاسع( ًاص 6 ظشیف6 ٍ کوی     

قشهض سًگ اػت. پَػت تؼوی ًَصاداى دس ٌّگام گشیِ کشدى تِ دلیل  

کٌذی جشیاى خَى ٍ ًیض صٍد تؼتِ ؿذى گلَت قثل اص ؿشٍع گمشیمِ   

تِ سًگ قشهض تیشُ یا تٌفؾ کثَد دیذُ هی ؿَد. تایذ گفت کِ همَسد   

ًگشاى کٌٌذُ ای ٍجَد ًذاسد ٍ تا سؿذ کَد  ایي حالت تشطشف همی  

 ؿَد.

سٍی پَػت ًَصاداى هادُ چشب ٍ ػفیذ سًگی تِ ًام ٍسًیکغ دیمذُ   

هی ؿَد. ایي هادُ دس تاهیي حشاست تذى ًَصاد هَثش اػت ٍ ًثایذ آى  

 سا پا  کشد.

سٍص تؼذ اص تَلذ اص تیي هی سٍد. هادس  ۸- 5ٍسًیکغ خَد تِ خَد طی 

تایذ تَجِ داؿتِ تاؿذ کِ لثاع ًَصاد سا ّش سٍص تؼَین کمٌمذ صیمشا      

 هوکي اػت هقذاسی اص ٍسًیکغ تِ لثاع ًَصاد چؼثیذُ تاؿذ.

تایذ ًَصاد سا ّش سٍص یا یک سٍص دس هیاى حوام کشد ٍ جْمت حمفمظ      

ایوٌی اٍ اص ٍاى هخلَف ًَصاد تایذ اػتفادُ ؿَد. تَجِ کٌیذ استفاع  

 آب تایذ پاییي تش اص ًاف ًَصاد تاؿذ.

ًَصاداى داسای هَّای ًشم ٍ ًاصکی ّؼتٌذ کِ هوکي اػت هقذاس آى   

سٍی پیـاًی6 ؿاًِ ّا ٍ پـت تیـتش تاؿذ. تِ ایي همَّمای ًمشم ٍ          

کشکی ال ًَگَ گفتِ هی ؿَد کِ دس اثش ػایؾ تا اطشاف تا حمذاکم مش    

 (.Lanugoّفتگی هی سیضد ) ۸ -۴

هوکي اػت ػشػت سیضؽ هَّا صیاد تاؿذ ٍ ظاّشا ػش کن همَ تمِ      

هماّمگمی       /ًظش آیذ ٍ یا طاػی هَقت دیذُ ؿَد. هَّای دایوی تا  

 سؿذ هی یاتٌذ ٍ هوکي اػت سًگ آًْا تا هَی قثلی هتفاٍت تاؿذ.

هذت کَتاّی تؼذ اص تَلذ سٍی گًَِ اک ش ًَصاداى لکِ ّا یا داًِ ّمای  

قشهض سًگی دیذُ هی ؿَد ٍ هوکي اػت دس طَل سٍص کن سًگ تش ٍ یا 

پش سًگ تش ؿًَذ. ایي لکِ ّا ًاؿی اص حؼاػیت پَػمت ًمَصاد تمِ         

تؼوی هَاد غزایی خَسدُ ؿذُ تَػط هادس ٍ یا تواع هذاٍم گًَِ تما  

ػیٌِ هادس ٍ یا تَػیذى ًَصاد هی تاؿذ. تَكیِ هی ؿَد هادس همَاد     

حؼاػیت صا ًخَسد ٍ گًَِ ًَصاد سا تا پواد چشب کٌذ ٍ اطشافیاى سا اص 

 تَػیذى کَد  هٌغ ًوایذ.

 مالج یا فونتانل نوزاد:

سٍی ػش ًَصاد دس قؼوت تاال ٍ جلَ تخؾ ًشهی ٍجَد داسد کِ تما    

 آى فًَتاًل قذاهی گفتِ هی ؿَد.

هیلیوتش اػت ٍ تما      ۸۱هالج قذاهی لَصی ؿکل ٍ اًذاصُ طثیؼی آ 

هاّگی تؼتِ هی ؿَد. فًَتاًل پـتی یا خلمفمی دس       ۶۸  -۶۲ػي 

پـت ػش تِ اًذاصُ ًین دس ًین ػاًتیوتش دیذُ هی ؿَد ٍ تا حذاک ش 

 هاّگی تؼتِ هی ؿَد. ۴ػي 

هوکي اػت هالج ًثن داؿتِ تاؿذ ٍ یا ٌّگام گشیِ تشآهذُ تش تمِ  

ًظش آیذ کِ کاهال طثیؼی اػت. هادس تایذ تذاًذ اگش هالج فشٍسفتم6ِ   

تشجؼتِ یا تضسگ تش ٍ کَچک تش اص حذ طثیؼی تَد تمِ پمضؿمک        

 هشاجؼِ کٌذ.

دیش تؼتِ ؿذى هالج ّا ًـاًِ هؼائلی ه ل کومثمَد کملمؼمیمن6          

ّیذسٍػفالی )تجوغ هایغ دس ػش( ٍ تؼوی تیواسیْمای همادسصادی       

اػت ٍ صٍد تؼتِ ؿذى آى ًـاًِ هیکشٍػفالی ٍ ػقة هماًمذگمی      

 رٌّی اػت.

 مراقبت از ناف: 

سٍص تؼذ اص تَلذ اص همحمل    ۶۲سٍص ٍ حذاک ش  ۳ -۶۱ًاف ًَصاداى تا  

 خَد جذا هی ؿَد. 

دس كَست ػذم سػایت تْذاؿت ًَصاد هوکي اػت ػفًَت کمشدُ ٍ    

 حتی هٌجش تِ ػفًَت حفشُ پشیتَاى )پشیتًَیت( ؿَد.

ؿؼتـَی سٍصاًِ ًاف ٍ تؼتي پَؿک کَد  صیش ًاف تا آلَدُ تمِ    

ادساس ٍ هذفَع ًـَد ٍ دس هؼشم َّا تاؿمذ اص اقمذاهمات همَثمش            

 پیـگیشاًِ هی تاؿذ.

ػالئن ػفًَت ًاف ػثاستٌذ اص داؿتي تشؿح چشکی6 گشهی6 قشهضی ٍ 

 ٍسم ًاف ٍ دیش افتادى ًاف. 

 ٍالذیي تا دیذى ایي ًـاًِ ّا تایذ تا پضؿک هـَست کٌٌذ.
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