ّالذیي گزاهی:
پیاهبز اکزم (ؽ)فزهْدٍ اًذ:

ػالئن کافی بْدى ػیزهادرچیظت؟

بَ تْؿیَ ُای سیزجِت هزالبت بِتزاسًْساد تْجَ کٌیذ :

بذى ًْساد ػل ُّزدّدطت آّیشاى هی ػْد .

3تا5رّسپض اس تزخیؾ جِت اًجام ّیشیت ًْساد
،هؼاّرػیزدُی تظت ػٌْایی طٌجی ّبزرطی سردی
ًْسادبَ بیوارطتاى هزاجؼَ ًواییذ .

پظتاى رارُا هی
دٌُذتاخْابؼاى ببزد.

کٌذّیاایٌکَ بَ هکیذى اداهَ هی

ُیچ ػیزی بِتزاسػیزهادربزای فزسًذع ًیظت .
پض ػوافزسًذتاى رااس ایي ُذیَ الِی هحزّم ًکٌیذ .

دفغ حذالل یکبارهذفْع ّ 2تا 1بار ادرار در
دّرّس اّل تْلذ.

لطفأ بَ ًکات سیزتْجَ ًواییذ :

8-6کٌَِ هزطْب ّ5یا6پْػک یکبارهـزف .

ػالئن گزطٌگی ًْسادچیظت؟

ّسى گزفتي ًْساد بَ ؿْرت رّساًَ بؼذاس 15رّس اّل تْلذ طبك
هٌحٌی رػذ هِوتزیي راٍ هیشاى کافی بْدى ػیزهی
باػذ.

لباص ُایا هلحفَ راهشٍ هشٍ هیکٌذیا سباًغ راتکاى هی
دُذ.

24طاػت در

بزای ًْساد ّاکظي فلج اطفال،طلُ،پاتیت لبل اس تزخیؾ
اس بیوارطتاى تلمیح هیگزدد ّ.اکظي بؼذی ًْساد دّهاُگی
هی باػذ.
بزای هزالبت اس بٌذ ًاف بِتز اطت رّی آى باس باػذّاسُیچ
هادٍ ضذػفًْی کٌٌذٍ ای اطتفادٍ ًگزدد .تْجَ ػْد سهاى
پْػک کزدى ًْساد ،بٌذًاف بیزّى اس پْػک لزارگیزد .

پظتاى ًگزفتي ًْساد.
دطٌِا رابَ ؿْرت ًاهٌظن تکاى هی دُذ .
سخن ًْک پظتاى.
هچ دطٌِایغ رابَ طزف دُاًغ هی بزد .
بزّس احتماى درپظتاى(طفت ّطٌگیي ػذى پظتاى )
ًك هی سًذ.
پاُارابَ ؿْرت دّچزخَ حزکت هی دُذ ّابزُّارادر ُن
هیکؼذ.

هظذّدػذى یک یاچٌذ هجزای ػیزّاحظاص بزجظتگی
کْچک درپظتاى .
التِاب در پظتاى ایجتذ لزهشی ّدردپظتاى .

درؿْرت ػذم پاطخ بَ ایي ًؼاًِا گزیَ راطزهی دُذ .

ًْسادبَ ػکن خْاباًذٍ ًؼْد .خْاباًذى بَ پؼت بِتزیي
ّضؼیت خْاب اطت ُ.وچٌیي هی تْاًیذ ًْساد را بَ پِلْ
تزجیِأبَ پِلْراطت بخْاباًیذ .

سردی ًْساد.
دهای حزارت اتاق حذّد24درجَ طاًتی گزادباػذ.
بزفک ًْک پظتاى
پظتاى)

(بثْرات یاداًَ ُای طفیذرًگ ًْک

بی لزاری ّگزیَ ًْساد.

بِتزاطت دهای ُْای بطْریکٌْاخت ًگِذاػٌَ ػْد .
بیؼتز اس
درهْرد لباص ًْساد،بِتزاطت ًْساد یک الیَ
ّالذیي پْ ػغ داػتَ باػذ .بزای بزرطی گزم یاطزد
بْدى ًْساد،دطت را رّی ػکن ًْساد لزار دُیذ .
در ؿْرت صرد بْدى بَ پْػغ ًْساد یک الیَ اضافَ کٌیذ .

ّدر ؿْرت گزم بْدى اسپْػغ ًْساد بکاُیذ .

حذالل یکباردر رّس بـْرت ًْاس ع ،توام بذى ًْسلذ را هاطاژ
دُیذ.

درٌُگام اطتحوام ًْساد تا سهاًی کَ بٌذ ًاف ًیفتادٍ اطت
ًْساد را در آب غْطَ ًذُیذحتی هیتْاًیذ اس پارچَ ای ًزم
ًّن دار جِت پاک کزدى بذى ًْساد اطتفادٍ کٌیذ.

تىصیه هایی برای شیردهی
ومراقبت بهتر از نىزاد پس از ترخیص
کدN/04:
اسرّس پاًشدُن بؼذاس تْلذ ًْساد ًیاس بَ دریافت ّیتاهیي
1هیلی لیتز
DّAرّساًَ یکبار
بـْرت لطزٍ
طی)دارد.
حذالل ُفتَ ای دّبار اطتحوام تْؿیَ هی گزدد .در ُز بار
تؼْیض پْػک ً،احیَ تٌاطلی ّهمؼذًْساد راباآب
ػظتؼْ دُیذ .ابتذا ًاحیَ تٌاطلی ّطپض
همؼذػظتؼْ ػْد .اس دطتوال هزطْب در هْالؼی کَ آب
در دطتزص ًوی باػذ اطتفادٍ ًواییذ .
بَ گزیَ ًْساد تْجَ کٌیذًّْساد را در آغْع گزفتَ ًّْاسع
دُیذ.

(طی

پظتاى هتْرم ًْساد را بَ ُیچ ػٌْاى فؼار ًذُیذّ
بَ ُیچ ّجَ بَ چؼن ًْساد دطت ًشًیذ .
بزای رفغ گزفتگی بیٌی ًْساد ابتذا لطزٍ بیٌی کلزّرطذین
اطتفادٍ ػْد.
لبل اس ػیز دادى دطتِایتاى را باآب ّؿابْى بؼْئیذ .
درُزبار ػیزدادى ًیاس بَ ػظتؼْی پظتاى ًیظت
،ػظتي یکبار در رّس باآب تویش ّ ّلزم کافی اطت .
ًْسادی کَ باػیزهادر خْب تغذیَ هی گزددهوکي اطت بَ
تؼذاد دفؼات ػیزخْردى دفغ هذفْع داػتَ باػذ،ایي
رًّذطبیؼی اطت.
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