
زود متولد شده مراقبت از نوزادان سالم 
مقدمه: 

گفتـه  سـالم بـه ایـن نـوزادان، نـارس    .متولـد شـوند  بـارداري 37از هفتـه  بـه دالیلـی ممکـن اسـت قبـل      سـالم  برخی از نوزادان 
نــوزاد خــود دچــار تــرس و نگرانــی شــوند در در خصــوص چگــونگی مراقبــت ازوالــدین ممکــن اســت در ایــن مــوارد مــی شــود.

در ایـن  کـارکرد دسـتگاه هـاي مختلـف بـدن      معمـوال  دلیـل بیمـار بـودن نـوزاد نیسـت ولـی       بـودن،  نـارس  د حالی که باید بداننـ 
از والـدین ایـن نـوزادان    الزم اسـت پـس  .دارنـد و مراقبـت ویـژه  نیـاز بـه زمـان   بهتـر، تکامـل برايوشتهتکامل کافی ندانوزادان 

د بـا نیازهـاي او در مراحـل مختلـف رشـد و تکامـل، آشـنا        نـ تـا بتوان د ناطالعـات کـافی داشـته باشـ    کـودك خـود  نحوه مراقبـت  
کنند.مراقبت بدرستی وياز شده و 

سالم الزم است. نارس است که دانستن آن براي مراقبت از نوزاد نکات کلیدي شامل این مجموعه 
ــه از بیمارســتان و در مراجعــات ســرپایی بجــز متخصصــین نــوزادان و کودکــان، توجــه داشــته باشــید کــه پــس از تــرخیص  ارائ

ــا انجــام مراقبــت هــاي دقیــق     دهنــدگان خــدمات بهداشــتی و درمــانی اعــم از بهــورز/ مراقــب ســالمت و پزشــک مــی تواننــد ب
ــوثر      ــاي م ــه راهکاره ــاعی) و ارائ ــاطفی و اجتم ــی، ع ــمی، حرکت ــی، جس ــل فیزیک ــی تکام ــالگري و  (بررس ــتهاي غرب ــام تس (انج

ــد:  چگــونگی  ــاخیر رشــد و تکامــل  مشــاوره مانن ــه و ....) از ت پیشــگیري کــرده و ســبب تکامــل و  کــودك ارتقــاي تکامــل، تغذی
گردند.در مسیر طبیعی اورشد 

اهمیت مراجعه براي انجام مراقبت ها 
و قبـل دربـه مراقبـت و توجـه   بسـتگی  کـودك ایـن  . سـالمت  شـما دسـتان دراسـت ایـی معجـزه آیـد مـی دنیـا بـه کهنوزادي

دارد. تولدپس از خصوص سال هاي اول ه ب،ياز بارداربعد 
، در مرکــز بهداشــتی درمــانیدر اولــین مراقبــت، معاینــه کامــل شــده وهنگــام تــرخیص از بیمارســتاندر پــس از تولــد و نــوزاد 

ــدا  ــک ابتــ ــط پزشــ ــالمت   توســ ــب ســ ــا مراقــ ــورز یــ ــط بهــ ــپس توســ ــوردو ســ ــابمــ ــل وی ارزیــ ــقکامــ دقیــ
.گرفته و مشاوره و غربالگري هاي الزم براي او صورت می گیردقرار 

مهمترین نکاتی که می بایست در خصوص مراقبت از نوزاد سالم نارس در نظر گرفت، تطبیق دادن سن براي کودکانی است یکی از 
تاریخازقبلهفته3بیشتر ازکودك. بطوریکه: اگر"محاسبه سن اصالح شده"که نارس به دنیا آمده اند ولی سالم هستند یعنی: 

استالزمباشد،سال2ازکمتراوتقویمیسنو) کمتریاهفته37یعنی(باشدآمدهدنیابه) هفتگی40(زایمانبرايشدهتعیین
بپرسید.پزشک/ مراقب سالمت/ بهورزازشود. این سن را محاسبهکودكاصالح شده براي سنکه

.  ام می گرددهفتگی پس از تولد انج10و 6-2غربالگري پس از تولد، روز سوم تا پنجم انجام می شود و تکرار آن در
و پـس از آن  ودهفتگـی مراقبـت شـ   الزم اسـت  گـرم،  2000تـا رسـیدن بـه وزن    پـس از تـرخیص نـوزاد   باید توجـه داشـت کـه    

راقبت شود. مسالگی،5و 4-3-5/2-2ماهگی و سپس در 18و 15-12-9-7-6-4-2در 
ــدین   ــه وال ــین ضــمنا ضــروري اســت ک ــل پرسشــنامهاول ــالگري تکام ــده در ســنرا ASQغرب ــودك از 2اصــالح ش ــاهگی ک م

طبــق بروشــورهاي دریــافتی، بــه ســواالت بعــد از تمــرین مناســب بــا کــودكنمــوده وپزشــک/ مراقــب ســالمت/ بهــورز دریافــت 
ــخ د   ــت پاس ــه دق ــنامه ب ــن ادهپرسش ــپس پرسش ــ و س ــل دهن ــنامه   امه را تحوی ــاي دور ه اي، پرسش ــت ه ــس از آن در مراقب د. پ

سنین بعدي را دریافت و تکمیل نمایند.  



ــانی مشــخصالزم اســت پــس  ــاندر فواصــل زم ــد رشــد  ،یو در مراکــز بهداشــتی و درم شــیرخوار شــما از نظــر ســالمتی و رون
امـل جسـمی و روانـی و غربـالگري     و تکنـوزاد بـا شـیر مـادر     تغذیـه  بررسـی و مشـاوره هـاي الزم بـراي    توسط مـراقبین سـالمت   

ضـمنا  انجـام مـی شـود.    بـراي وي  برخی بیماري هـا ماننـد کـم کـاري تیروئیـد، مشـکالت بینـایی، وضـعبت شـنوایی و ...          از نظر 
زردي و کــم آبــی، وزن وضــعیتبررســی و بــراي تغذیــه وي بــا شــیر مــادردر هــر بــار مراقبــت، نحــوه آغــوش گــرفتن صــحیح  

ارزیابی می شود. ،اوو دفعات ادرار و مدفوع گیري 
ــه     ــه محــل ســکونت ماننــد: خان ــه نزدیکتــرین مرکــز خــدمات بهداشــتی درمــانی ب بنــابراین اطــالع از زمــان و مکــان مراجعــه ب

و یــا مرکــز خــدمات جــامع ســالمت بــراي دریافــت توصــیه هــا و مراقبــت هــاي الزم، بســیار مهــم و   ســالمتبهداشــت/ پایگــاه 
ضروري است.

انواده و شرایط نگهداري از شیرخوارخ
باشندداشتهتوجهدیباآگاهنیوالدیول. باشندداشتهخودتکاملورشددرریتاخيمقداریعیطببطوراستممکننارسنوزادان

تاخیراینکهصورتیدر. شودمییتلقیعیطبریغهاریتاخنیایطیشراچهدرویعیطبتواندیمهاریتاخنیامقدارچهتاکه
تواند یممراقبت صحیح همراه با حمایت خانواده . دنشوندهیآدريشتریبوواضحمشکالتسببتواندیمشوند،گرفتهدهینادها

.نمایديریشگیمشکالت پنیاز اياریاز بس
حمایت خانواده :

را حــذف کنیــد زیــرا تولــد نــوزاد نــارس یــا کــم وزن، علــل مختلــف و خــارج از "مقصــر کیســت"تفکــر از ذهــن خــود
ــم     ــدوه، غ ــاراحتی، ان ــاس ن ــد روز احس ــیش از چن ــر ب ــما دارد. اگ ــه   اراده ش ــتید، ب ــاچگی داش ــت پ ــا دس ــاري ی ، بیم

مراجعه کنید.جامع سالمتنزدیکترین مرکز خدمات 
و اســتراحت کنیــد تــا انــرژي و شــادابی کــافی بــراي مراقبــت از خــود و خوابیــده، بخوابیــدســعی کنیــد وقتــی نــوزاد

تان داشته باشید.  فرزند
دکنیتوجهخود،غذاییهايوعدهدرنپروتئیولبنیاتمیوه،سبزیجات،خوردنوسالمتغذیهبه.
نشویدغافلپاكوسالمهوايوآفتابنورطبیعت،بانزدیکیورويپیادهازمناسبهايفرصتدر.
 ،اگــر کمــک بگیریــد. از خــانواده و دوســتان خــود شــیرخواربــراي انجــام امــور منــزل یــا مراقبــت از در صــورت امکــان

بـه آنهـا،   ایمـن کوچـک و  هـاي مسـئولیت مـی توانیـد بـا دادن    ، ضـمن توجـه بـه آنهـا    فرزندان دیگري در منزل دارید
بگیرید. کمکشیرخواراز نگهداريبراي

    خـود دارنـد. بــراي   شــیرخوار و همسـر یو روانـ یفعـاط یـت در حمابسـیار مهمــی پــدران نیـز نقـش  توجـه کنیـد کـه
نــوزادش،هــايانجــام مراقبــتنیــز درپــدرنــوزاد الزم اســت کــهوپــدربیشــتر بــینعــاطفیهــايایجــاد دلبســتگی

مشارکت کند.
:نوزادمراقبت از

ــراي ــتب ــوزادازمراقب ــایی   ن ــاوره و راهنم ــاه مش ــراد آگ ــه از اف ــا ب ــد و حتم ــک بگیری ــاي پزش ــیه ه ــوزادانتوص ون
توجـه کـرده و آنهـا را انجـام     پزشـک/ مراقـب سـالمت/ بهـورز    نـوزاد و نیـز   بسـتري محـل ویژهمراقبتبخشپرستاران

.دهید
  نظیـر نـوزاد  بـالین بـر  ضـروري غیـر کارهـاي  باشـد و از  صـدا  دنـج و بـدون سـر و   کـم نـور،  بایـد  مکان مراقبـت نـوزاد

غیـره ، گذاشـتن تلفـن ثابـت و همـراه و     رادیـو یـا کـامپیوتر یـا تلویزیـون روشـن نمـودن   برقی،کردن اتاق با جارو تمیز
.شودخودداري



 بپرهیزیدصدا دار هايکفش ها و صندل پوشیدنو از برویدراه آرامیدر خانه به.
 درب اتـاق و کمـد را آهسـته بـاز و بسـته      نماییـد خـودداري بلنـد  صـداي و از صـدا کـردن افـراد بـا     کنید آرام صحبت .

.و صداي زنگ تلفن را تا حداقل ممکن کاهش دهیدکنید
دسـت وگونـه بـا مـادر پوسـتی تمـاس وآرامشـود. همچنـین بوسـه   مـی توصـیه نـوزاد ووالدینغوشیآهايمراقبت

ممکـن اسـت سـبب    مکـرر نـوزاد  بوسـیدن اسـت ولـی  مـوثر نـوزاد روحـی سـالمت ارتقايوي درنوازشونوزادپايو
.تان از اینکار، پرهیز کنیدخود و اطرافیانامکانحدتا نابراینشود. بیماريانتقال ب

 کنید.خودداريدر آشپزخانه یانوزاد در سالن یا جاي نگهداري از گذاشتن تخت
         هنگـام  همچنـین  .کنیـد از روشن کردن المپ سقفی مستقیم کـه ارتبـاط بـا شـما را بـراي نـوزاد دشـوار کنـد، پرهیـز

و وزن بهبـودي بـه  خوابیـدن، زیـرا بـه خـوابش ادامـه دهـد     نـوزاد  تـا  دهیـد اجـازه  . باشـد کـم نـور  خواب نـوزاد، اتـاق   
.کندمیکمک اوگیري

یـا بـردن نـوزاد تـازه متولـد شـده بـه مکـان         و تجمـع مهمـانی برگـزاري از ، چند هفتـه اول ورود نـوزاد بـه خانـه    براي
کنید.خودداريهاي شلوغ، 

 حـداقل سـه مـاه پـس از     هاي اول تولد نـوزاد، از رفـتن بـه سـفرهاي طـوالنی خـودداري کـرده و تـا        سعی کنید در ماه
تولد نوزاد، از سفر هوایی به همراه وي پرهیز کنید.  

 نگهــداري از حیوانــات نباشــد.اوو انتقــال عفونــت بــه آســیبکــه عامــل کنیــدتــان اســتفاده نــوزادبــرايوســایلیاز
دست آموز خانگی، می تواند سبب ابتالي نوزاد تان به انواع عفونت ها گردد.

استفاده نکنیداطراف نوزاد در ادکلنیاخوشبو کننده هوا هايياسپر.
 نکنیدنوزاد استفاده برايشیماییبچه و مواد هاياز پودر.
  اسـت و بـه   یرپـذ یبنـوزاد شـما آسـ   یـرا شـود ز یـز پرهاتـاق نـوزاد  بـه اطرافیـان تا حد امکان بهتر است از رفت و آمـد

مثـل واگیـردار بیمـاري کـه بـا نـوزاد در ارتبـاط هسـتند،      افـرادي شـوید مطمـئن  "ضـمنا خواهـد شـد.  یمـار بیسادگ
رند.  سرماخوردگی ندا

 ــوزاد ــاق ن ــوزاد خــود در  یدرجــه ســانت25–24درجــه حــرارت مناســب ات ــرار دادن ن گــراد اســت. در زمســتان از ق
بــاد کــولر و یــانجریردر مســنــوزاد خــود رادر تابســتانینهمچنــکنیــد. یــزشــوفاژ و ... پرهیــاتوررادي،کنــار بخــار

.  یدآفتاب، قرار ندهنور یممستقیشتایاپنکه 
  ــودن حــرارت ســنج درجــه حــرارت من ــار نب ــه در صــورت در اختی ــداري اســت ک ــا حــداقل پاســب مق وشــش شــما ب

دو یـا سـه الیـه لبـاس بـه      درجـه 24دمـاي زیـر   توجـه داشـته باشـید کـه در    ا نداشـته باشـید.  مـ احساس سرما یـا گر 
بپوشــانید (در نــوزادان نــارس یــک الیــه بیشــتر) بطــور معمــول در هــر دمــایی کــه خودتــان احســاس ســرما شــیرخوار 

بپوشانید.از خودتان به شیرخوار  کنید یک الیه لباس بیشترمی
هاي راحت، نرم، سبک و با امکان تعـویض آسـان اسـتفاده کنیـد، دکمـه یـا زیـپ لبـاس بایـد از بـاال بـه پـایین             از لباس

شـود در لبـاس شــیرخوار   ن اســت باعـث خفگـی و تنـگ شـدن لبـاس      هـایی کـه ممکـ   بـاز شـود و از روبـان یـا رشـته     
استفاده نشود.  

   افـزایش ریســک در رفتگـی مــادر زادي لگــن شـود و ســر و گــردن    توانــد باعــث قنـداق کــردن بـیش از حــد تنــگ مـی
ماهگی نوزاد نباید قنداق شوند.2نوزاد باید بیرون از قنداق باشد پس از 

:مناسب به نوزاددهیو وضعیتقرارگیري



در هــر نــوزاد را بــا توجــه بــه توصــیه هــاي پزشــک، بســیار مهــم اســت. نــوزادیدهــیتخوابانــدن و وضــعیچگــونگ
کـاهش بـراي ايژلـه هـاي بالشـتک . دهیـد وضـعیت تغییـر بـار  یـک هـر دو تـا سـه سـاعت     اید، خوابانده که وضعیتی

.  هستندسودمندبسیارهاي بدن، شکلیبد
ـ  ملحفـه رول شـده   یـا پتو استفاده ازبا دور تـا دور  ،صـورت شـل انـدامهاي نـوزادان را در خـط وسـط نگـه دارد       ه کـه ب

بـدون ایجـاد   )شـکل Cیحالـت بـدن  (ینـی جمـع شـده جن  یتدر وضـع یانهو نـوزاد را در درون آشـ  یـد کنیـت نوزاد را حما
بـیش از حـد بـه    سـر و دسـعی نماییـد دسـتها بـه خـط وسـط بـدن نزدیـک باشـ         دهیـد.  قرار محدودیت حرکتی براي وي، 

.(وضعیت خنثی)عقب و جلو تمایل نداشته باشد
 ــه ــوزاددر صــورتی ک ــان در ن ــر،     ت ــب زدن س ــل زدن و عق ــدامها، پ ــردن ان ــع ک ــه جم ــل ب ــدم تمای ــل ع عالیمــی مث

ــدامها و بخصــوص ســفت کــردن پاهــا را   ــابی و  همچنــین پــرش ان ــراي ارزی مشــاوره در خصــوص مشــاهده کردیــد، بایــد ب
مرکز بهداشتی درمانی، مراجعه نمایید.به، وضعیت دهی درست

نوزاد(تکامل)پنج گانهحواستقویتبرايهاییراه
 تقویــت در بزرگــینقــش ،پــدر و مــادررفتــار یــژهاســت بــه وشــدهکــه نــوزاد در آن متولــد یطــیعوامــل محهمجموعـ

و خوبی دارد. ی نوزاد با سالمتی تکاملطی شدن مسیر حواس پنج گانه و 
دست و پاي خود را آزادانه ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند،هایی را براي نوزاد خود فراهم کنید تا فرصت

.و شما را لمس کند. مثال اشیا رنگی را به آرامی جلوي او حرکت دهید تا آنرا ببیند و بگیرد مانند جغجغهحرکت دهد
بنـابراین بـه آرامـی شـیرخوار تـان را      .کنـد مـی پیـدا تکامـل اولبـاس ومـادر تـن بـوي حسباتاننوزادبویاییحس

نوازش کرده و در آغوش بگیرید.  
نـوزاد شـما زمـانی کـه وي را بـا      .کنـد مـی پیـدا تکامـل مـادر، شـیر خـوردن وپسـتان مکیـدن بـا نوزادچشاییحس

تـان گـوش دهـد. بنـابراین شـیردهی فرصـت       شیر خود تغذیـه مـی کنیـد مـی توانـد صـورتتان را ببینـد و بـه صـداي         
. بخوانیدالالییزده یا برایشحرف اوو با بزنیدلبخنداوبه،هاي نوزاد نگاه کنیدبه چشممناسبی است تا 

)کانگوروییمراقبت(نوزادومادرپوستباپوستتماس
مـی گیـرد. بعـد    او گرمـا، غـذا، مراقبـت و اکسـیژن را از بـدن      واسـت کیـ نزدربـه مـاد  امکـان تـا حـد   جنین دوران بارداري، در

:باید بدانید کهندارد. یدسترسیاساسيهاازیننیادیگر به از بدن مادر جدا شده وبه طور ناگهانی نوزاد از زایمان، 
آن مــی ی داده شــده و شــما تشــویق بــه انجــامدر مــدت بســتري نــوزاد در بیمارســتان بــه شــما آمــوزش مراقبــت آغوشــ

شوید. به شما توصیه می گردد که در منزل نیز این مراقبت را ادامه دهید
  (مراقبــت کــانگورویی) ــا پوســت مــادر و نــوزاد شیافــزادلبســتگی مادرانــه، فوایــد زیــادي دارد ماننــد: تمــاس پوســت ب

، تنظـیم دمـاي   کـاهش اضـطراب مـادران، افـزایش رشـد شـناختی شـیر خـوار        ، مـادر ریشـ بـا هیـ تغذزانیـ متوجـه قابل
يارتقـا ،یجسـم رشـد رونـد عیتسـر و در نهایـت  ارتبـاط متقابـل شـیرخوار و مـادر    نـوزاد،  تـنفس و ضـربان قلـب    -بدن

.شیرخواربالقوهياستعدادهاییشکوفاوتکامل
     ــان ــذیر اســت و فقــط کــافی اســت شــیرخوار برهنــه ت ــان از شــبانه روز امکــان پ ــراري تمــاس پوســتی در هــر زم برق

را بـراي مـدت حـداقل یـک سـاعت در وضـعیت عمـودي، بـر روي سـینه خـود قـرار دهیـد و بـراي              )استیکافپوشک(
.  دیمالفه بپوشانایپتوگرم شدن، روي خودتان را با 

ياز اعضــایکــیهمســر یــا ،یدســتیننــوزادبــایپوســتتمــاسبرقــراري بــهقــادرآنعــوارضومــانیبــه خــاطر زااگــر
اینکار را انجام دهد.  تواند یمشمانیخانواده به عنوان جانش



تغذیه شیرخوار 
.ترکیب شیر شما متناسب با نیاز شیرخوار نـارس شـما مـی باشـد و مـی توانـد تـا حـد زیـادي نیازهـاي ویـژه او را فـراهم نمایـد             

باید بدانید که:در واقع شیر مادر براي نوزادان نارس، بهترین تغذیه است.
     بیشـتر بـوده و مـی توانـد عملکـرد سیسـتم ایمنـی شـیر         مـادر به دلیل نارس بودن نوزاد، عوامـل ایمنـی بخـش در شـیر

بنـابراین تغذیـه مـوثر بـا شـیر مـادر، کلیـد مبـارزه بـا بسـیاري از عـوارض زود بـدنیا آمـدن یـا وزن               خوار را بهبود بخشد. 
است.کم نوزاد

 عت سیر است و باید در هر ساعتی از شبانه روز به او شیر داد.سا4یا 3در چند هفته اول نوزاد فقط تا
 بطوریکـه  شـده  بـین مراقبـت هـا انجـام     اوو تغذیـه  شـود  بـی نظـم ن  چرخـه خـواب و بیـداري نـوزاد    کرد کـه  سعی باید

بیش از سه تا چهار ساعت فاصله نداشته باشد.  
   تغذیـه کنیـد، ممکـن اسـت شـیرخوار شـما        هـر زمـان کـه میـل دارد بـا شـیر خـود        شیرخوار را شب و روز هـر چقـدر و

ساعت تغذیه شود. 24بار در 12-10
     یـا در مـوارد   سـاعت بـا شـیر خـود    5/2تـا  2را هـر  اوبراي جلوگیري از احتمال کاهش قند خـون نـوزاد، الزم اسـت کـه

، تغذیه کنید.  مصنوعیاهدایی یا در نهایت نیاز با شیر مادر
   بـه سـمت دهـان، تکـان دادن     کـات دهـان، مکیـدن لـب، بـردن دسـت هـا       حرماننـد:  با دیـدن عالئـم زودرس گرسـنگی

کردن، به نوزاد خود شیر بدهید.  زدن و نق نق غردست ها و پاها، 
     توقـف صـداي بلـع، توقـف بیشـتر بـین دفعـات مکیـدن،         ماننـد:  شیر دادن را وقتی تمام کنید کـه نشـانه هـاي سـیري را

رفـتن، در شـیرخوار   ن دهـان، دسـت هـاي آرام، بـه خـواب      سـت هاي گرسنگی، رهـا کـردن پسـتان، برگشـتن، ب    انهرفع نش
تان ببینید.

             در حین تغذیه و در ساعاتی کـه مراقبـت آغوشـی بـراي نـوزاد انجـام مـی گیـرد، بهتـر اسـت او را در وضـعیت شـیب دار
ن بماند و برگشت نداشته باشد.  تادرجه) قرار دهید تا شیر بیشتر در معده نوزاد30( حدود 

   گهـواره اي  "و "زیـر بغلـی  "بهتـرین وضـعیت بـراي شـیر دادن بـه نـوزاد نـارس، وضـعیت هـاي          توجه داشته باشـید کـه
است. "متقابل

             از تغذیه شیرخوار با بطري بپرهیزیـد. یکـی از روش هـاي جـایگزین و غیـر مسـتقیم تغذیـه بـا شـیر مـادر بـراي نـوزادان
نارس در شرایط خاص، تغذیه با فنجان است. 

              برخی از نوزادان نارس یا کم وزن بنا بـر نظـر پزشـک بـراي تقویـت عمـل بلـع نیازمنـد مکیـدن هـاي غیـر تغذیـه اي بـا
کیــدن غیــر تغذیــه اي بــا انگشــت مــادر در بعضــی شــرایط کــه نــوزاد بــی قــرار باشــد یــا مشــکل در  پســتانک هســتند م

مکیدن داشته باشد توصیه می شود. 
              ممکن است شیرخوار شما بطور طبیعی بعـد از هـر بـار شـیر خـوردن، مقـداري شـیر بـاال بیـاورد. اگـر نـوزاد شـما بـراي

ــیر   ــات ش ــوبی خــوردن دفع ــد و اشــتهاي خ ــته باش ــز داش ــداقل نی ــا 20ح ــد  30ت ــی توانی ــرد، م ــرم در روز وزن بگی گ
کند.تان شیر کافی دریافت میمطمئن شوید که فرزند

          آرامـی و کـج   توجه داشته باشید که شیرخوار به طور طبیعـی هنگـام شـیرخوردن، مقـداري هـوا مـی بلعـد کـه باعـث نـا
خلقی او می شود. رعایت موارد زیر سبب کاهش باال آوردن شیر می شود:

oقبل از گرسنگی شدید و گریه کردن اوشیر دادن به نوزاد با آرامش و در محیط ساکت و آرام
o   قطع نکردن ناگهانی شیردهی
o بعد از شیر خوردن دقیقه 30تا 20در حالت عمودي به مدتاو و نگه داشتن ويتکان ندادن



 خـود بخـود بـر طـرف مـی شـود. بیشـتر مواقـع بـا تغییـر وضـعیت و جـا بـه جـایی               سکسکه نوزاد پس از تغذیـه،  معموال
.سکسکه را در آنها کم می کندآروغ زدن نوزادان، احتمال از بین خواهد رفت. نوزاد، سکسکه

 یـه، بیـرون ریخـتن شـیر از کنـار      عـق زدن در هنگـام تغذ  بـا مشـکالتی از قبیـل احسـاس     خـوار در تغدیه کردن شیراگر
دهـان و  ند بودن بیش از حـد همچنـین پریـدن مکـرر شـیر در گلـو و یـا نگـه داشـتن مقـادیر زیـادي شـیر در             دهان و ک

پزشک مراجعه نماییدبهمشکل در بلع مواجه شدید 
  ــوزاد ــه اي ن ــا توصــیه پزشــک و در  ممکــن اســت شــیر شــما تمــام نیازهــاي تغذی ــامین نکنــد. در اینصــورت ب ــان را ت ت

یـا در صـورت عـدم دسترسـی بـه آن از شـیر       ت وجود بانک شیر مادر، می توانیـد از شـیر موجـود در ایـن بانـک هـا       صور
اسـتفاده کنیـد. توجـه داشـته باشـید کـه در صـورت اسـتفاده از شـیر دایـه، بایـد            ایه و تقویـت کننـده هـاي شـیرمادر،     د

سال باشد.1دایه کمتر از سن شیرخوار مادر اهدا کننده/
 است. وضعیت قرار دادن نوزاد بعد از اتمام تغذیه، قرار دادن نوزاد به یک طرف/ پهلوبهترین
،بـه مکمـل هـاي اسـیدفولیک، ویتـامین     نـوزادان بـراي رشـد بهتـر    ممکـن اسـت   در صورت توصیه پزشکE، ویتـامینD ،

.داشته باشندآهن و روي نیاز 

شیرخوار ایمنیحفظ 
توانمنـد شـوند یـا    رین اقشـار در برابـر حـوادث هسـتند و تـا زمـانی کـه بـه انـدازه کـافی           تـ کودکان از آسیب پـذیر شیرخواران و 

نقـش مهمـی در   پـیش بینـی و پیشـگیري از آسـیب هـا، مـی توانیـد       -شـما پـدر و مـادر گرامـی بـا شناسـایی      ،حتی پـس از آن 
یرخوار بهتـرین محـل امـن و    بـه یـاد داشـته باشـید کـه بـراي شـ       داشـته باشـید.   آنهـا اي سـالمت و ایمنـی   تامین، حفـظ و ارتقـ  

: استدر این خصوص راهنمایی هاي زیر کمک کننده سالم، آغوش پدر و مادر است.
 خطـر افتـادن   و کـه اخـتالف سـطح بـا زمـین دارنـد      روي میـز، تخـت، صـندلی یـا کاناپـه     تـان را تنهـا بـر    نوزادهیچگاه

.نگذارید، هست
) سماور، والر، منقل و ...) نگه دارید.  سیگار، محیط زندگی شیرخوار را عاري از دود
 اید، مایعات داغ نخورید.را در آغوش گرفتهاوهاي داغ دور نگه دارید و وقتی را از آب و نوشیدنیشیرخوار
 ــواره ــتفاده از گه ــا ادرصــورت اس ــواره  ، حتم ــر گه ــد. اگ ــتفاده کنی ــتاندارد اس ــواره اس ــا تخــتز گه ــه اي دارد، ی ــل میل ری

ــد بطوریکــه  همیشــه  ــل نگــه داری ــاال و قف ــت ب ــاعآن را در حال ــاال حــداقل ارتف ــا ب ــر ســانتی50آن از روي تشــک ت و مت
.  متر کمتر باشدسانتی6هاي تخت از فاصله بین نرده

نرم و ملحفه مانند لحاف، بالش، تشک و اسباب بازي ها را بیرون گهواره نگه دارید.اشیاي
 را از زیر بگیرید. در صورت استفاده از ساك حمل شیرخوار، آن
  را در صـندلی جلـوي خـودرو قـرار ندهیـد. در خـودرو از صـندلی ایمنـی شـیرخوار، رو بـه عقـب اسـتفاده             هرگـز شـیرخوار

کنید.

سایر نکات قابل توجه
وانین نیز به آن اشاره شده است و که در قان استکودکاز حقوق اصلی و اولیه ،تکامل سالم و همه جانبهومراقبت

هاي قرار دادن شیرخوار در مکانباشد.آزاري می تواند مشمول تعاریف شیرخوار محرومیت از آنها به صورت عمدي
، تغذیه و پوشاك-توجه به بهداشتدر منزل، ويگذاشتن نتنها ،از بازي و تفریحاوکردن نمحروم داراي آرامش،

مواد 	از الکل ونکردن استفاده ، ويمشاجرات خانوادگی در حضور ، جلوگیري از آغوش گرمز محبت و ابرخورداري 
مواردي از حقوق فرزندان می باشد.شیرخوار و... ، برقراري ارتباط عاطفی همراه با لطافت و مهربانی با اودر حضور مخدر



اید این مراقبت ها را در چگونه بدارد و نیزچه مراقبت هایی نیازبه فرزندشانکه بنابراین همه والدین باید بدانند و بیاموزند 
د. بکار گیرناو تلف رشدمراحل مخ

شیرخوار خواب
،بطــور طبیعــیآنهــا خــواببــه دلیــل حســاس بــودن مغزشــان، خــواب آرام بســیار مهــم اســت و  بــراي نــوزاد نــارس

.طوالنی تر از نوزادان دیگر است
              ممکن است بـراي شـیردادن مجبـور باشـید نـوزاد خـود را بیـدار کـرده و حـداقل یـک سـاعت بعـد از شـیر دادن، او را

در آغوش داشته باشید.
 ــوزاددر صــورت اســتفاده از گهــواره، بایــد از ــر بــراي یــک زمــان طــوالنی خوابانــدن ن ــرا خــودداري کــرآن روي ب د زی

گهواره از حرکت و ورزش عضالت وي جلوگیري می کند.  
    وسـایلی مثـل گردنبنـد، پـالك،     ده نکنیـد و در اطـراف سـر شـیرخوار     اسـتفا بـراي نـوزاد  از وسایل خـواب شـل و نـرم

قرار ندهید.عروسک، پتو و...
تان را در کنار خود و یا در همان اتاق ولی در رختخواب جدا بخوابانید. تا حد امکان نوزاد
.گاهی براي خواباندن نوزاد الزم است از روش هایی مثل راه بردن یا تکان آرام یا نوازش کمک گرفت

نه هاي اعتراض و ناراحتی نوزاد نشا
پــیچ و تــاب خــوردن و بــی قــراري، گریــهماننــد:نشــانه هــاي کــوچکیگیــرد،در وضــعیت نــامطلوب قــرار اگــر نــوزاد،

، وقفـه تنفسـی یـا نـامنظم شـدن تـنفس      ،قرمـزي، رنـگ پریـدگی، تیرگـی یـا کبـودي پوسـت       تغییر رنگ چهـره مثـل  
.دهداز خود نشان میباز شدن دست ها و پاها به دو طرف، 

 ــوزاد ــارحتی ن ــد در مــوارد اعتــراض و ن ــداختن  شــدید وي، ضــربه زدناز تکــان دادن بای ــایین ان ــاال پ ــا ب ــه پشــت ی ،اوب
نمـود  تمـاس پوسـتی برقـرار    ويو بـا  ه، بـا او حـرف زده  دبغـل کـر  ، او را بـراي رفـع اعتـراض و نـاراحتی    کـرد و  اجتناب 

تا به آرامش برسد.  

ادزبی قراري نوگریه و 
 شـکم درد  قـراري سـاعات بعـد از ظهـر بـی    در سـاعت در روز تـا هفتـه ششـم تولـد     3حـداکثر  شیرخوارممکن است ،

ــوزادي،هــاي ناشــی از کولیــکو گریــه  ھ ن د ک تھ باش ــد ولــی ممکــن اســت  بتــدریج کــاهش داش ــا مــی بای ــی3ت 4ال
ماهگی ادامه یابد.  6حداکثر ماهگی و 

مالیـم و  حرکـات گهـواره اي   ماننـد مالیـم هـاي لـرزش وکـم صـداهاي وسـر رفـتن، راهریتمیـک، وآرامهـاي تکان
الالیی خواندن، براي رفع بی قراري نوزاد تا حدودي موثر است.

ــ   د ــراي مشــکالت وي اولوی ــد ب ــد مســئله باشــد بای ــه شــیرخوار ناشــی از چن ــه گری ــواردي ک ــر ر م ــل شــوید. اگ ت قائ
بــه پشــتش بــهبخوابانیــد، خـود  روي زانــو بــر را بــه شــکم ، او نشـد را برطــرف کــرده ایــد و او آرام مشـکالت شــیرخوار 

.آرامی ضربه بزنید و نوازش کنید
              صبور و آرام باشید. اگر خسـته و بـی طاقـت شـده ایـد، از یکـی از اعضـاي خـانواده یـا یـک دوسـت بـراي آرام کـردن

شیر خوار کمک بگیرید و خودتان استراحت کنید. 
o : تعویض پوشک و رعایت بهداشت شیرخوار



نوبـت مـدفوع   2-3پوشـک مرطـوب بـا ادرار کمرنـگ در روز اول تولـد، تعـداد       1نوبـت مـدفوع و   ان معمـوال یـک  نوزاد
ــگ در روز دوم و  2-3و  ــا ادرار کمرن ــوب ب ــک مرط ــوم و   3-4پوش ــگ در روز س ــا ادرار کمرن ــوب ب ــک مرط ــا 6پوش ت
.دارندتولد، 5-7پوشک مرطوب از روز 8

بعــد از هــر بــار اجابــت ي حفــظ ســالمتی وي، بســیار مهــم اســت و تعــویض پوشــک و رعایــت بهداشــت شــیرخوار بــرا
ابتــدا شــیرخوار را بــا آب ولــرم شستشــو داد (در شــیرخواران دختــر منطقــه آلــوده بایــد از جلــو بــه عقــب  بایــد مــزاج 

و کـرم هـاي محـافظ    از روغـن هـاي بهداشـتی    ، سـوختگی ناحیـه پوشـک   آن بـراي پیشـگیري از   و پـس از  پاك شود) 
استفاده کرد.نوزاد پاي 

بهتـر اسـت بـا آرامـی و بـردن نـام او بـه چهـره اش نگـاه کنیـد و سـپس            تان براي تعویض پوشـک قبل از لمس نوزاد ،
با مالیمت اقدام به تعویض پوشک وي نمایید. با اینکار استرس و تنش نوزاد به حداقل ممکن می رسد. 

اگــر ســوختگی ناحیــه ي نــوزاد مفیــد اســت. مــان ســوختگی پــاکــرم هــاي حــاوي اکســید روي بــراي پیشــگیري و در
پوشک بیش از سه روز طول کشید با پزشک تماس بگیرید.

ــا دســت  ر هنگــام تعــویض پوشــکد ــدن ی ــب ب ــین شــیرخوار باشــید، مراق ــیش از حــد پاهــا و  . همچن ــاال آوردن ب از ب
.کنیدپرهیز او،ایجاد فشار بر روي شکم و ستون فقرات 

مرکــز بهداشــتی ســاعت دفــع ادرار نداشــته باشــد، ممکــن اســت کــم آب شــده باشــد و بایــد بــه 3بــیش از اگــر نــوزاد
درمانی مراجعه نمود. 

 خـوب  شـوند شـل اسـت. بنـابراین تـا زمـانی کـه وضـعیت عمـومی نـوزاد          نوزادانی کـه بـا شـیر مـادر تغذیـه می     مدفوع
است، دفع اجابت مزاج اسهال به شمار نمی آید.

 از قبـل  مـی یاشـند. پـس ضـروري اسـت کـه       راه هـاي مهـم در انتقـال میکـروب هـا بـه بـدن نـوزاد        دست ها یکـی از
تعویض پوشک، دست ها شسته شوند.و بخصوص بعد از بغل کردن و مراقبت از شیرخوار

دچـار مشـکل هسـتید و احسـاس مـی کنیـد پاهـا را        نیکه در زمان تعویض پوشک بـا بـاز کـردن پاهـاي نـوزاد     در صور
و در صـورت  سـت در ایـن خصـوص بـا پزشـک مشـورت کنیـد        و مانع از تعـویض پوشـک مـی شـود بهتـر ا     سفت کرده

نمایید.درمان نوزادان مراجعه هاي تخصصی تر به کارنیاز براي برخورداري از ماساژ
شیرخوارحمام کردن 

بار استحمام شود.2هفته اي ،توصیه می شود نوزاد نارس
لگــن حمــام دادن در کنــار تخــت یــا محــل نگهــداري بهتــر اســت .زیــر دوشنــه دادوزاد را بایــد در لگــن شستشــو نــ

. شودانجام او قرار داده و همانجا حمام دادن نوزاد 
  بـا اسـتفاده از اسـفنج و    و هفتـه اول تولـد) حمـام کـردن در اتـاق      2تـا زمـان افتـادن بنـد نـاف (در      توصیه مـی شـود

حمام کرد. ،را مستقیماً داخل آبتوان شیرخوارپس از افتادن بند ناف میلگن آب انجام شود.
 انـدن شـیر،   بـه علـت احتمـال برگرد   یـرا  زشـود ، بـراي نـوزاد استحمــــام انجـام     فاصـــــله بعد از شـیر دادن البنباید

گردد.می تواند باعث خفگی 
 شـامل: لگـن شستشـو، شـامپو یـا صـابون مخصـوص نـوزاد، حولـه گـرم، لبـاس تمیـز و             کـه حمـام دادن نـوزاد  وسایل

ود.آماده نماوقبل از حمام کردن می باشد را باید گرم 
 رد.کتی گراد تنظیم ندرجه سا25-28را بر روي و دما پنجره هاي فضاي حمام کردن را بستدر و باید
 رنــج خــود اســتفاده آســنج مــی توانیــد ازنبــودن دمــاصــورت. در ســانتی گــراد باشــددرجــه39الــی 38دمــاي آب

یاد کنید.  یا سرماي زنباید احساس گرماتان در آب،با گذاشتن آرنجکنید بطوریکه



   بـراي حمـام دادن   کـه  وصـیه میشـود   . تمنجـر بـه نـا آرامـی او نشـود     یمـت انجـام شـود تـا    استحمام نـوزاد بایـد بـا مال
قنـداق اسـت بـه    دهیـد و در حـالی کـه   درحالی که کـامال لخـت اسـت در یـک ملحفـه تمیـز قـرار        او را ابتدا تان،نوزاد

یـک بـه یـک از ملحفـه خـارج و بـه آهسـتگی و بـا مالیمـت          هـا  انـدام  ،آهستگی زیر آب برده شـده و بـراي اسـتحمام   
گردد.تمیز

              در . بنـابراین  شـود بدن نوزاد نـرم و لطیـف اسـت وقتـی مرطـوب و خـیس مـی شـود احتمـال سـر خـوردن زیـاد مـی
ازیــدمــی توان. ســر نخــوردتــاناناز میــان دســتنماییــد تــادقــت وهنگــام شستشــو، نــوزاد را آرام وارد لگــن کنیــد

دستکش نخی استفاده کرد
    بعـد از اینکـه سـر و صـورت نـوزاد شستشـو داده شـــــد، آنـرا         کنیـد شستشوي بدن نوزاد را از سـر و صـورت شـروع .

.سپس تنه و اندام هاي وي را شستشو دهیدبا حوله گرم خشک کنید و
    سـر نـوزاد  اگـر  تمیـز کنیـد.  بـا پارچـه خـیس    را و پوسـت سـر   کنیـد از ریختن مستقیم آب بر روي سـر نـوزاد پرهیـز

مالیــده تــا بعــد از بپوســته پوســته شــده اســت، بهتــر اســت بــه پوســت ســر او قبــل از اســتحمام کمــی روغــن زیتــون 
. کنیـد در حـین حمـام کـردن بـه رفتارهـاي نـوزاد توجـه        .دپوسـته هـا از بـین بـرو    شتستشو با صابون یا شـامپو بچـه،  

بـه وقـت   کـردن وي را  حمـام  بایـد  ، اسـت حـال یـا خـواب   بـد ،بیمـار تـان  اگـر نـوزاد  نوزاد باید بیدار و هوشیار باشـد.  
.  کنیددیگري موکول 

                  دقت کنیـد کـه چـین هـاي زیـر گـردن، زیـر بغـل نـوزاد و کشـاله ران هـا بـه دقـت شستشـو شـود. دسـتگاه تناسـلی
نوزاد در آخر بار شستشو داده شـود. دسـتگاه تناسـلی نـوزاد دختـر از جلـو بـه عقـب شسـته شـود تـا آلـودگی مـدفوع              

.ل تمیز شودپسر نیز زیر کیسه بیضه بایستی کامدمجراي ادرار منتقل نشود. در نوزابه 
           بـراي خـارج کـردن آب از    .پس از شستشـو، نـوزاد را کامـل خشـک کـرده و لبـاس گـرم و تمیـز بـه او پوشـانده شـود

.  خشک نمایید،طرف راست و چپ خم کرده و گوش را با دستمال نرمآرامی بهگوش نوزاد سر او را به
   یـا کـرم هـاي مرطـوب     نـازك وازلـین   الیـه بعـد از اسـتحمام از یـک    یـد در صورت خشک بودن پوسـت نـوزاد مـی توان

کنید.استفاده کننده بدن نوزاد یا پماد آ+ د،
واکسیناسیون

 سالگی براي کودکان انجام می شود. 6ماهگی و 018و 12-6-4-2واکسیناسیون در سنین
    ،ــه بهداشــت ــوزادان و کودکــان در زمــان هــاي تعیــین شــده توســط خان بــراي پیشــگیري از بیمــاري، بایــد واکســن ن

بـراي اطـالع از زمـان هـاي واکسـن     بنـابراین  .طبـق برنامـه انجـام شـود    مرکز جامع خدمات سالمت و پایگـاه بهداشـت   
ارایـه دهنــدگان خــدمت در واحــد و یــا ازکنیــد، بایــد بــه جــدول واکسیناسـیون مراجعــه  خـود زود متولــد شــدهنـوزاد 

بگبربد.واکسیناسیون مرکز بهداشتی درمانی، راهنمایی 
می کنند.دریافتب را هپاتیت-خوراکیفلج اطفال -ژث.ب.هايبدو تولد واکسن درانشیرخوار
از آن پیشـگیري بـراي شـوند کـه   قـراري بـی یـا تـب  ممکـن اسـت دچـار   واکسیناسـیون ان پـس از  از شـیرخوار برخی

د.رسالمت توجه کمراقب یابهورهايتوصیهبه ،واکسیناسیونبهتر است قبل از انجام 
معاینه هاي دوره اي

   ــالمت ــامین س ــدي و ت ــاي ج ــاري ه ــگیري از بیم ــراي پیش ــاي دوره اي و    ب ــه ه ــورد معاین ــا م ــد حتم ــان، بای ــیرخوار ت ش
داده خواهـد  شـما روزگـی خـدمات زیـر بـه شـیرخوار      14-15در ویزیـت  بـه طـور مثـال    واکسیناسیون مـنظم، قـرار گیـرد.    

شد:
پایش رشد -
ارزیابی تغذیه با شیر مادر-



نوزاد  ارزیابی رفتار با-
ارزیابی ژنتیک-
با شیر مادربراي تغذیه شیرخوارراهنمایی هایی-
راهنمایی هاي براي سالمت مادر  -
راهنمایی هایی براي ارتقاي تکامل شیرخوار  -
راهنمایی هایی براي پیشگیري از سوانح و حوادث -
در صورت نیاز موارد دیگري نیز بررسی خواهد شد.  -

عالیم و نشانه هاي خطر:
، بررسی بیشترتان را براي ، باید نوزادمشاهده شدتان دیم و نشانه هاي زیر در نوزاالعاگرباید توجه نمایند کهگرامیوالدینشما 

:موقع مشکل به پزشک مراجعه نمایندبه و رفع تعیین علت 
 درجه سانتی گراد باشد2/37حرارت زیر بغل بیش از (تب(
باشد3/36حرارت زیر بغل کمتر از (طبیعیدماي کمتر از حرارت بدن(
بی حالی یا بی قراري
 شیر نخوردن
 زردي
تنفس تند یا ناله
 در هر نفس ت تحتانی قفسه سینه العضبه داخل کشیده شدن
سرفه
 کبودي لب ها و زبان
 استفراغ
 اسهال یا مدفوع خونی
ج برجسته الم
 تشنج
 کاهش وزن
ادرارشدنکاهش دفعات ادرار یا تیره

تغییر می آنهااز ماه اول زندگی الگوي دفع و بعد دنبار دفع مدفوع دار4-6در ماه اول زندگی بعد از روز چهارم روزانه اننوزادضمنا 
چنان چه این لیو، اشکالس ندارد بار در روز تا هفته اي یک بار متفاوت باشد6-8از بعد از ماه اولتانمدفوع در نوزاددفعاگر.کند

شته و باید به پزشک مراجعه نمایید.نیاز به بررسی داکنددفع به صورت ناگهانی تغییرالگوي
رشـــد و تکامل

کوچولـو کـه نـوزاد   ببینیـد وقتـی بـارداري بـه دنیـا آمـده اسـت، ممکـن اسـت        37عزیز که کودکتان زودتر از هفتـه  والدینشما 
بایـد بدانیـد   شـوید. نگـران  ،ددارتـاخیر دهـد  مـی نشـان  اوبـا آنچـه کـه سـن     مقایسـه در خـود رشدبه نقطه رسیدندر شما ي

ح شـده  اصـال از سـن  بایـد نـوزادان  ایـن بـراي دارد. یعنـی  خـود را  الگـوي مخصـوص   ایـن شـیرخواران   بررسی رشد و تکامـل که 
بایـد آمـد اکنـون   مـی دنیـا بـه موقـع بـه    اگـر  آمـده اسـت،  دنیـا ماه زودتـر بـه   2است وماهه 3شما اگر نوزاد مثال. استفاده کرد

از سـن  بایـد کنیـد اسـتفاده  تقـویمی آنکـه از سـن   جـاي بـه  تـان  نـوزاد رشـد  ارزیـابی هنگام پسشد نه سه ماهه. میماهه یک
.کنیدح شده استفاده الاص



اکثـر شـیرخوار ان نـارس از نظـر     تـر اسـت.  نزدیـک بـه رشـد مناسـب او    بـه مراتـب   ،ايبـا سـن شناسـنامه    مقایسـه سن در این
.نارس خود خواهند رساندغیرن ساال، به هم سن و سالگی3سنو از نظر دور سر در سالگی2در سن وزنی


