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خانواده و شرایط نگهداری از شیر خوار

حمایت خانواده
ودنماینحذفراکیستمقصرتفکرخودذهنازشودتوصیهمادرانبه

ریننزدیکتبهداشتندغمواندوهناراحتی،احساسروزچندازبیشاگر
.نمایندمراجعهسالمتجامعخدماتمرکز

وانرژیتاکننداستراحتخوابیدهنوزادوقتینمایندسعیمادران
.باشندداشتهنوزادمراقبتبرایکافیشادابی

وعدهدرپروتئینولبنیاته،میوت،سبزیجاردنخووبهتغذیهسالممادران
.باشندداشتهتوجهخودغذاییهای

وآفتابنور،طبیعتبانزدیکیورویپیادهازمناسبهایفرصتدر
.نشوندغافلسالموپاکهوای

تــقبامراــیلزــمنروــماماــنجاایرــبن،اــمکارتوــصدر
.شودگرفتهکــکمدوــخنتاــسدووادهانوــخارازیرخوــشاز
همسروشیرخوارروانیوعاطفیحمایتدرمهمیبسیارنقشپدران

درپدر،نوزادوپدربینبیشترعاطفیدلبستگیایجادبرای.دارندخود
.نمایدمشارکتنوزادهایمراقبتانجام



مراقبت از نوزاد 



خانواده و شرایط نگهداری از شیر خوار
برای مراقبت از نوزاد از افراد آگاه، مشاوره و راهنمایی بگیرید 

:محیطاضافیهایصداونورکاهش
غیرهایکارازوباشدصداسروبدونودنجنور،کمبایدنوزادمراقبتمکان

،ونتلویزیکردنروشنبرقی،جاروکشیدننظیرنوزادبالینبرضروری
.شودخودداریهمراهوثابتتلفنگذاشتنرادیو،

شپزخانهآدریاسالندرزادنوارینگهدیجایاتختشتناگذاز
.کنیددداریخو

دارصداهایصندلوهاکفشپوشیدنازوبرویدراهآرامیبهخانهدر
.شودپرهیز

دداریوـخدـبلنایدـصاـبادرـفادنرـکادـصازوکنیدصحبتآرام
.دـنمایی

آغوشیمراقبتانجامبهتوصیه
زادوـنایرـبراماـشاـبطاـتبارهـکمستقیمسقفیالمپدنکرشنرواز

اتباشدنورکمنوزاد،اتاقخوابهنگامکنیدهمچنینزـپرهی،دـکناروـشد
دهدادامهخوابشبهنوزاد

ردهکخودداریطوالنیسفرهایبهرفتنازنوزاد،تولداولهفتهچندبرای
.شودپرهیزویهمراهبههواییسفرهایازتولدازپسماهسهحداقلتاو



خانواده و شرایط نگهداری از شیر خوار
وبنامطلناخوشایندوبوهایتمامیشودسعی:بویاییهایمحرککاهش

هاینصابونیکوتین،هوا،بوکنندهخوشهایاسپریادکلن،،عطرمانند
.شودحذفنوزادمراقبتمحیطازبدنعرقوبچهپودرمعطر،

زادوـنقاـتاهـبناـفیاطرادـمآوفترازستابهترنمکااحدتا
شودمیبیمارسادگیبهواستپذیرآسیبنوزادزیرادوـشزـپرهی

،تندـهسطاـتباردرزادوـناـبهـکادیرـفاویدـشئنـمطممناـض
.باشندنداشتهسرماخوردگیمثلدارواگیربیماری

زادنویبتالاسببنداتومی،خانگیزموآستدتاــناحیوازاریدــنگه
.ددگرهاعفونتاعنوابهنتا
گرادسانتیدرجه25-24زادوــنقاــتابــمناسارترــحهــجدر

زپرهیگرمایشیوسایلکناردرنوزاددادنقراراززمستاندر.باشدمی
نورممستقیتابشیاکولربادجریانمسیردرنوزاد،تابستاندروشود

.نگیردقرارآفتاب
هــجدر،نجــسارترــحدنوــنبراــختیادررتوــصدر

قلادــحاــبماــشهــکتــسااریدــمقمناسبارترــح
زیردمایشوددرتوجه.یدـباشتهـشاندگرمااـیسرماسحسااشــپوش

.شودپوشاندهنوزادبهساـلبهـالیهـساـیدوهـجدر24



خانواده و شرایط نگهداری از شیر خوار

،دـکنیدهتفاـساناـسآویضـتعنمکااباوسبکم،نر،حترایهاسلبااز•
اـیناـبروازودوـشبازایینـپهـباالـبازدـبایساـلبپـیزاـیهـکمد
ساـلبندـشگـتنویـخفگثـباعتــساممکنهـکاییـهتهـشر
.دنشودهستفاارایرخوــشساـلبدردوـش

یشازـفاثــباعتواندمیگــتندــحازیشـبدنرــکاقدـقن•
.دوـشنــلگزادیدراــمیـفتگدررکــیسر

نوزادماهگی2ازوپسباشدقنداقازبیرونبایدنوزاددنرــگورــس•
.شودقنداقنباید



مناسب به نوزاد( پوزیشن) وضعیت دهی
وهنداشتزیادیعضالنیقدرتآیدمیدنیابهنارسنوزادوقتی

مقابلدراستنشدهاحاطهمادررحمهایدیوارهتوسطدیگرچون
میسختیبهکهیابدمیدروگیردمیقرارزمینجاذبهنیروی
بیشتردرنارسنوزادانحرکاتکندحفظراخودوضعیتتواند

یپاودستحالتدراغلبوهستندناگهانیودرشتکلی،مواقع
خستگیموجبکهاستعقبسمتبهشدهکشیدهگردنوباز

نوزادراحتوخوبخوابوماندنآرامازوگرددمینوزاد
.کندمیجلوگیری

توضعیراحتیبهبتواندکهاستآننوزادبهدهیوضعیتازهدف
خطراستایدرهااندامکند،حفظراخودجنینیدورهشدگیجمع
ایراستدروجلوبهکمیوضعیتدرگردنگیرند،قراربدنوسط
اوهایاسترسویابدمیبهبوداوتنفسیوضعیتباشدبدنبقیه

.شودمیکم



مناسب به نوزاد( پوزیشن) وضعیت دهی
لـشرتوـصبهکههدـشرولهـملحفاـیپتوازدهستفاابا

رادورنوزادتادورداردهـنگطـسوطـخدررازادانوـنیمهاادـنا
شدهجمعوضعیتدرآشیانهدروندررازادوـنوکنیدحمایت
ایبرحرکتییتودمحدایجادبدون(شکلCبدنیحالت)جنینی

ندـبطـسوطـخهـبتهاـسددـنماییعیـسدـهیاردقروی،
.شدبانداشتهتمایلجلووعقببهحدازبیشسروباشدکـیدنز

رــهدررازادوــن،کــپزشیاــهیهــتوصهــبهــتوجاــب
دریاراـبکـیاعتـسهـساـتدورـه،یداهبانداخوضعیتیکهو

استممکننوزاد.دـهیدعیتـضورـتغییهامراقبتانجامهنگام
غییرتبهنیازواوناراحتیدهندهنشانکهرفتاریعالیموهانخسر

هایرفتارگونهاینبهتوجه.دهدنشانخودازرااستوضعیت
.استاهمیتحائزبسیارنارسنوزاد



( لتکام)راه هایی برای تقویت حواس پنجگانه 
نوزاد

استشدهدــمتولآندرزادوــنهــیکــمحیطلــماهعوـمجموع
پنجحواستقویتدربزرگینقشدراــموردــپراــفترهژــیوهــب

.داردگانه
کندحسد،بشنو،ببیندتاکنیدهمافردخوزادنوایبررافرصتهایی،

لمسراشماودهدحرکتنهآزادارادخویپاوست،دکندحرکتنهآزادا
دبگیروببیندانرآتاهیددحرکتاویجلومیآرابهرانگیرشیاامثال.کند

.جغجغهمانند
دـکنیـمادـپیلـتکاماوساـلبودراـمنـتیوـباحسبزادنوحسبویایی

درودهکرنوازشرااریرخوـشیـمآرابهشودتوصیهمادرهـبیناابرـبن.
.بگیردشغوآ
لـتکامدر،اـمیرـشردنوـخونتاـپسندـمکیاـبزادنوحسچشایی

یـمشودمیهـتغذیمادرشیربانوزادهـکانیـمز.دـکنیـمادـپی
یناابرـبن.دـهدشوـگمادرصدایهـبودـببینرامادرتروـصدـناتو
وکندنگاهنوزادهایچشمبهمادرتااستمناسبیفرصتهیدیرـش
.دنایشالالییبخوابریازدهفحراوباوندلبخندبزاوبه
وآرامش،عاطفیارتباطافزایشضمنونوزاد،مادربینپوستیتماس

برایینهگزبهترینوشدهمغزبیولوژیکتحریکباعثنوزاد،بیشترخواب
.استنوزادالمسهحستقویت



خواب نوزاد نارس سالم

ن،اــمغزشدنوــبساــحسلــلیدهــبرس،اــنانزادوــنایرــب
یــطبیعروــبطاــنهآابوــخوتــسامــمهریاــبسآرامابوــخ

روـمجبدادنیرـشایرـبمادرستاممکن.ستازاداننودیگرازترطوالنی
یرـشازدـبعاعتـسکـیقلادـحودهرـکاردـبیرادوـخزادوـنباشد

.باشدشتهداشغوآدررااودادن،

اعثبکاراینخواباند،راستطرفبهرااواستبهتر،نوزادتغذیهازبعد
یکایشدهلولهحولهیککاراینبرایشد،شیرخواهدبرگشتازجلوگیری

.کندجلوگیرینوزادغلتیدنازتاشدهگذاشتهپشتشبهپتو

مسندرخطرکاراینچونباشد،شکمبهروخوابموقعدرنبایدنوزاد
.دهدمیافزایشراناگهانیمرگ

زادوــنندــباناخوازدــبایاره،وــگهازدهتفاــسارتوــصدر
ارــیزدرــکدداریوــخآنرویرــبوالنیــطناــمزکــیایرــب

.کندمییجلوگیرویتعضالورزشوحرکتازگهواره



خواب نوزاد نارس سالم

مرـنولـشابوـخسایلوازوشوداستفادهسفتتشکومالفهاز
.نشوداستفادهنوزادایرـب

،صورتنوزادخوابوقتاستممکنکهچیزیهروبازیاسبابمالفه
لـمثایلیـسارویرخوـشرـسافرـطادرو.شودبرداشتهبپوشاند،رااو

.نگیردارقر...وپتو،عروسکک،الـپ،دـنبندگر

ابختخوردرلیوقتاانهمادریاودخورکنادررازادنونمکااحدتا
.بانیدابخواجد

دریافتآغوشیمراقبتوداشتهمادرباپوستیتماسکهنوزادانی
رویبرزیراکردخواهندبیشتریامنیتاحساسوخوابیدهبهترکنندمی

رامادرقلبضربانصداینوزادوشدهتنظیمنوزادحرارتدرجهمادرسینه
.داشتخواهدراحصحیتکاملفرصتنوزادمغزترتیببدین.شنودمی

یزمانخوابچرخه.باشدداشتهکاملیبیداریوخوابچرخهبایدنوزاد
.باشدمادرشهمراهنوزادکهآیدمیپدید



نشانه های اعتراض و ناراحتی نوزاد

دریافیزیکیمعایناتحینمثالگرفتهقرارنامطلوبوضعیتدرنوزاداگر
هایجابجاییحد،ازبیشروشناییزیاد،هایصدانامناسب،خوابوضعیت

بس"::بگویدخواهدمیکهدهدمینشانخودازکوچکیهاینشانهمکرر،
نوزادرساستوآشفتگیاختصاصیهاینشانه"باشمآرامتاکنکمکمیاکن

:دادتشخیصتوانمیگونهاینرا
گریه
وپادستانگشتانبازشدن
فشارخونافزایشقلب،ضربانافزایش
پوستکبودییاتیرگی،قرمزی
سکسکهوعطسه
قراریبیوخوردنوتابپیچولرزشتشنجی،حرکاتوجود
تنفسیوقفه
نوزادپشتقوسشدنسفت
ایستعالمتمثلصورتجلویدستگذاشتن



نشانه های اعتراض و ناراحتی نوزاد

واسترسدهندهنشانباشد،داشتهراشدهذکرعالیمازهریکنوزاداگر

تماسوبرداشتهاورامادرخواهدمیاوواقعدر.استمادربهنیاز

نهسیودستانمکانبهترین،نوزادهربرای.کندبرقراراوباپوستی

دوررادیگردستونوزادسردوررادستیکتواندمیمادر.استمادر

کناردررانوزاددستانوکردهخمرانوزادپاهای.دهدقرارنوزادپاهای

.بخشدمیامنیتنوزادبهحالتاین.بگذارددهانش

دادنناــتکازدــبایزادوــنحتیراــنواضرــعتااردوــمدر
ختنادــناایینــپاالــباــیتــپشهــبزدنربهــضوی،دیدــش
هزدحرفاوبااستبابهتروشودلمسآرامیبهبایدبلکهدرـکبجتناااو

.شود

ازبلقاستبهتردرمانیاقداماتیاپوشکتعویضپوزیشن،تغییرهنگام

قرارنوزاد،اسمبردننامچهره،بهچهرهتماسآرام،گفتگویبا،لمس

یممالوحرکتنوزادبدنپشتیاسرگررویحمایتوثابتدستیکدادن

حداقلبهنوزادتنشواسترستاشودانجاممادرآغوشدرایگهواره

.برسدممکن



حفظ ایمنی شیر خوار

نگه(...ومنقل،لرواور،سمار،سیگا)دودازریعاراارشیرخوندگیزمحیط
.یددار

شغوآدراوراقتیوویددارنگهدورداغینوشیدنیهاوآبازراشیرخوار
.یدرنخوداغتمایعا،یداگرفته

اردتاندــساارهوــگهازاــحتم،ارهوــگهازدهتفاــسارتوــصدر
دارد،ایهــمیللــیرتــتخاــیارهوــگهرــگا.دــکنیدهتفاــسا

هــیکربطودــیدارهــنگلــقفواالــبتــحالدرراآنهــهمیش
بینفاصلهوسانتیمتر50االــباــتکــتشرویازآنعاــتفارقلادــح
.کمترباشدمترسانتی6ازتختیهادهنر

ونبیرراهازیبابسبااوتشک،بالشف،لحامانندملحفهومنریشیاا
.یددارنگهارهگهو

بگیریدیرزازراآنار،شیرخوحملکساازدهستفاارتصودر.

درووـخدر.دـندهیاررـقدرووـخیوـجلندلیـصدراراریرخوـشهرگز
.کنیددهتفاـسابـعقهـبروار،یرخوـشیـیمناندلیـصاز



ار شت شیرخواعایت بهدو رتعویض پوشک 

درکمرنگادراربامرطوبپوشکیکومدفوعنوبتیکمعموالنوزادان
درکمرنگادراربامرطوبپوشک3-2ومدفوعنوبت3-2تعداداول،روز
پوشک8-6وسومروزدرکمرنگادراربامرطوبپوشک4-3ودومروز

.دارندتولد5-7روزازمرطوب
ظــحفایرــباریرخوــشتــشابهدتــعایروکــپوشویضــتع

تــجاباراــبرــهازدــبعوتــسامــمهریاــبسوی،المتیــس
در)دادوــشستشمرــلوآباــبرااریرخوــشادــبتادــبایمزاج

بــعقهــبوــجلازدــبایدهوــلآهــمنطقرــختدارانیرخوــش
،کـپوشهـناحیوختگیـسازیگیرـپیشایرـبآنازسـپو(شودپاک

.دکردهستفاازادنویپامحافظیاـهمرـکوتیـشابهدیاـهنـغرواز
ویـمآرااـبتـسارـبهت،کـپوشتعویضایبرنتازادنولمسازقبل

بهامقدامالیمتباسپسودـکنیهاـنگاشهرـچههـباوماـندنرـب
ممکنقلاحدبهزادنوتنشوسسترارینکاابا.نماییدویپوشکتعویض

.سدرمی
ناــمدرویگیرــپیشایرــبروییدــکساویاــحیاــهمرــک

هــناحیوختگیــسرــگا.تــسادــمفیزادوــنیاــپوختگیــس
.شودمراجعهپزشکبهکشیدلطوروزسهازبیشپوشک



ار شت شیرخواعایت بهدو رتعویض پوشک 

تــسداــیندــببــقامر،کــپوشویضــتعماــهنگدر
اــپاهدــحازیشــبآوردناالــبازینــهمچن.یدــباشاریرخوــش
.کنیدپرهیزاو،اتفقرنستووشکمرویبررفشادیجااو
نــممک،دــباشتهــشاندادرارعــفداعتــس3ازبیشنوزاداگر

تیــشابهدزــمرکهــبدــبایودــباشهدــشآبمــکتــسا
.دنموجعهامردرمانی

تـسالـششوندمیهـتغذیدراـمیرـشاـبهـکنیزادانوعمدفو.
جابتافعد،ستابوـخزادوـنومیـعمعیتـضوهـکانیـمزاـتیناابرـبن

.یدآنمیرشمابهلسهاااجمز
زادوـنندـبهـباـهوبرـمیکلاـنتقادرمـمهیاـهراهازیـیکهاستد

ازقبتامروکردنبغلازلـهقبـکتـساوریرـضسـپ.ندـیاشیـم
.شوندشستههاستد،پوشکتعویضازبعدصبخصواروشیرخو

راـچدزادوـنیاـپاهدنرـکزاـباـبپوشکتعویضنمازدرنیکهرصودر
ازمانعوکردهسفترااـپاهدـکنییـمساـحساوتیدـهسکلـمش
کـپزشاـبصوـخصنـیادرتـسارـبهتدوـشیـمکـپوشویضـتع

تخصصییهاژماساازرداریبرخوایبرزنیارتوـصدرودـکنیرتوـمش
.نماییدجعهامرزاداننونماردرکابهتر



حمام کردن نوزاد

شوداستحمامبار2ایهفتهنارسنوزادشودمیتوصیه.

دادنحماملگناستبهتردوشوزیرنهدادشستشولگندربایدنوزاد
همانجاوشوددادهقرارنوزادنگهداریمحلیاتختکناردراتاقدر

.شودانجاماودادنحمام
حمام(تولداولهفتهدودر)نافبندافتادنزمانتاشودمیتوصیه

نافندبافتادنازپسوشودانجامآبلگنواسفنجازاستفادهباکردن
.کردحمامآبداخلمستقیمارانوزادتوانمی

28-25رویبررادماورابستکردنحمامفضایهایپنجرهودرباید
.کردتنظیمگرادسانتیجهدر
دمانبودنصورتدر.باشدگرادسانتیدرجه39الی38آبدمای

درآرنجگذاشتنباطوریکهبهکرداستفادهخودآرنجازتوانیدمیسنج
.کنیدزیادسرمایاگرمااحساسنبایدآب



حمام کردن نوزاد
اویـمآرااـنهـبرـمنجاـتدوـشماـنجاتـمالیماـبدـبایزادوـنمستحماا

کهحالیدررااوابتدانوزاد،دادنماـحمایرـبهـکدوـمیشیهـتوص.دوـنش
هـکالیـحدرودـهیداررـقزـتمیهـملحفکـیدرتـساتـلخامالـک

وتگیـهسآهـبورجاـخهـملحفازکـیهـبکـیاـهامدـناتـسااقدـقن
.ددتمیزگراستحمامایرـبوهدـشدهبرآبیرز،تـمالیماـب
لاـحتمادوـشمییسـخوبوـمرطیـقتوتـسافـلطیومرـنزادنونبد

آرامرازادوــن،وــشستشهنگامدریناابرـبندوـشیـمداـیزردنوـخرـس
رــسناــتنتاــسدناــمیازاــتدــنماییتــقدودــکنینــلگوارد

.دکردهستفاانخیستکشدازدــنیاتویــمردوــنخ
ورـسهـینکاازدـبع.دـکنیوعرـشرتوـصورـسازرازادنونبدیشستشو

کنیدخشکنرمحولهباراآن،دـــــشدادهوـشستشزادوـنرتوـص
.هیددشستشوراوییهاامنداوتنهسپسو
اـبرارـستـپوسودـکنیزـپرهیزادوـنرـسرویبرآبمستقیمیختنراز

،تــساهدــشتهــپوسپوستهزادوـنرـسرـگا.دـکنیزـتمییسـخهـچرپا
نــغرویــکممتحماــساازلــقباورــستــپوسهــبتــسارــبهت

تهـهپوسـبچامپوـشیانصابوباشتستشوازدــبعاــتهدــبمالینوــیتز
.ودرـبینـبازاـه



حمام کردن نوزاد

اـهرانالهـکشوزادوـنلـبغرـیزدن،رـگرـیزیاـهینـچهـکدـکنیقتد
دادهشستشورباخرآدرنوزادلیـتناسهتگاـسد.دوـشوـشستشتـقدهـب

اـتدوـشتهـشسبـعقهـبوـجلازرـختدزادوـنلیـتناسهتگاـسد.دوـش
بیضهکیسهیرزنیزپسرزادنودر.دنشومنتقلادرارایمجربهعدفوـمگیدوـلآ

.دشوتمیزکاملبایستی

اوهـبزـتمیومرـگساـلبودهرـککـخشلـکامرازادوـن،وـشستشازپس
فبهطرمیآرابهرااوسرزادنوشگوازآبدنرـکرجاـخایرـب.دوـشهاندـپوش

.نماییدخشک،منرلستمادباراشگوودهکرخمچپوسترا

هـکالیـیازمتحماـساازدـبعتوانیـمزادوـنتـپوسدنبوخشکرتصودر
دهستفاد،ا+آدپمایازادنونبدکنندهبوـمرطیاـهمرـکاـیینـلواززکاـن

.شود



رشد و تکامل

هدـمآاـنیدهـبرداریاـب37هفتهاززودترشاننوزادکهوالدینی
نقطهبهنسیدردرشاننوزادکهببینندوقتیتـسانـممک،تـسا
اخیرـتدـهدیـمناـنشاونـسهـکهـنچآاـبهـمقایسدردوـشدخر

.شوندنگرانیدچاردارد

یوـلگاارانیرخوـشنـیالـتکاموشدرسیربرکهدانستباید
نـسازدـبایزادانوـننـیاایرـبیـیعن.داردرادوـخصوـمخص

بدنیاترزودماه2واستماهه3نوزاداگرمثال.کرداستفادههدـشحالـصا
هسنهشدمیماههیکبایداکنونآمدمیدنیابهموقعبهاگراستآمده
نـسازهـنکآیاـجهـبنارسزادوـندـشرابیـیارزمپسهنگا.ماهه

ینسنا.کنیددهستفااهشدحصالانـسازدـبایدـکنیدهتفاـساویمیـتق
ترنزدیکاومناسبرشدبهمراتببهاینامهـشناسنـساـبهـمقایسدر

.است

سردورنظرازوسالگی2سندروزنینظرازنارسخوارانشیراکثر
.رسیدخواهندخودنارسغیروساالنسنهمبهسالگی3سندر



عالیم و نشانه های خطر

شانزادنودریرزیهانشانهوگرعالیماکهشوددادهآموزشوالدینبهباید
مشکلموقعبهفعروعلتتعیین،بیشترسیربرایبرباید،شدهمشاهد

:نمایندجعهامرپزشکبهنوزاد
(گرادسانتیدرجه37.2ازبیشبغلیرزارتحر)تب
(باشد36.3ازکمتربغلزیرحرارت)طبیعیدمایازکمتربدندمای
قراریبییاحالیبی
نخوردنشیر
زردی
نالهباتندتنفس
نفسهردرسینهقفسهتحتانیتعضالنشدهکشیدخلدابه
سرفه
نبازوهالبدیکبو
خونیعمدفویالسهاا،اغستفرا
برجستهمالج
ادرارنشدهتیریاادرارتفعادکاهشوزن،کاهش



عالیم و نشانه های خطر

ودارندمدفوعدفعبار6-4روزانهچهارمروزازبعدزندگیاولماهدرنوزادان
ادنوزدرمدفوعاگردفع.کندمیتغییرهاآندفعالگویزدگیاولماهازبعد
اردندلشکااباشدمتفاوتباریکایهفتهتاروزدربار6-8ازاولهماازبعد

وشتهداسیربربهزنیاتغییرکندناگهانیرتصوبهفعدیلگوایناچهنلیچناو
.نماییدجعهامرپزشکبهباید


