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                                                                  مقدمه    

        باشد.  زوجین میپر استرس زندگی  وآور  دياز رویدادهاي شاپس از آن،  دوران و زایمان   
     هاي کافی در مهارت با کسب آگاهی وست ا الزم در این دوران ویژه به شرایط با توجه
 بخشید .ببه آن حالوت بیشتري ، نوزاد و نگهداري از مادر ي زمینه

 و شـود  نامیده می شش هفته اول بعد از زایمان، دوران نقاهت پس از زایمان (نفاس)   
نـوزاد   م است مـادر و در این مدت الز .گویند می روز اول زندگی را دوره نوزادي 28

نیز باید به تغییرات اطرافیان وهمسر  چندنوبت توسط کارکنان بهداشتی مراقبت شوند.
در صـورت   کنـد آگـاه بـوده و    سالمت مادر و نوزاد را تهدید می طبیعی و خطراتی که

  درمانی مراجعه نمایند. بهداشتی مراکزبروزعالیم خطر در اسرع وقت به 
حالت قبل از بارداري اعضاء مختلف بدن به تدریج به  ،هفته پس از زایمان 6معموالً 

وزاد حداقل در سه نوبت توسط کارکنـان  نو در این مدت الزم است مـادر  گـردد. برمی
سوم پـس از  هاي بار اول، دوم و  مراقبت زیر زمان  شوند. در جـدول بهداشتی مراقبت

  زایمان آورده شده است.
  

  بار سوم  بار دوم  بار اول  مراقبت 

  روزگی 42-60  روزگی 10-15  روزگی 1-3  مـادر

  روزگی 30-45  روزگی 14-15  روزگی 3-5  نـوزاد
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  و نکات بهداشتی  پس از زایمانتغییرات جسمانی مـادر
 درد و خونریزي پس از زایمان-1

 3-4ولـی پـس از   ،پـس از زایمـان زیـاد اسـت     خونریزي از رحم در روزهاي اول
  کند. کاهش بیشتري پیدا می روز 10کمتر شده و پس از روز
شیر خوردن  ضات رحم و درد ناشی از آن در این روزها وجـود دارد که در زمانانقبا  

داشتن، شل کردن عضـالت شـکم،    ردد. این درد با گرم نگهگ نوزاد بیشتر احساس می
دي تسـکین  حـدو  تـا  ،تجویز شـده توسـط پزشـک   هاي  سکننفس عمیق و مصرف م

  یابد.  می
ها نیز عامل مهم دیگري براي ایجاد درد می باشدکه گاهی در موقع دفع وجود بخیه

یابد کاهش می ها به تدریج درد بخیه احساس می شود. يوزش بیشترادرار به همراه س
درصورت وجود دردي که با مسـکن بهبـود نیابـد،     می رود. و با بهبود بخیه ها از بین

 بررسی شـود. توسط پزشک مادر باید ،ها خروج چرك از محل بخیه و ترشح بدبو
  :نماید تر بخیه ها کمک می و بهبودي سریع کاهش بیشتر درداقدامات زیر به 

 ها در چند ساعت اول بعد از زایمان فاده از کیسه یخ بر روي محل بخیهاست -    
 ساعت اول 24رحمام آب گرم د -
 قرار گرفتن به پهلو -
 از بالش هنگام نشستناستفاده  -
 هاي مناسب  انجام نرمش -
  استفاده از سشوار و یا المپ پوشیده با پارچه  -
 
 
 

 
 
 

 وجود دردي که با مسکن و در صورت داشتن خونریزي بیش از حد قاعدگی، دفع لخته

 باید به پزشک و  یا بیمارستان  مراجعه شود. ،بهبود نیابدو استراحت                      
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  الزم به مادر:هاي  توصیه
 شستن و خشک کردن ناحیه تناسلی از جلو به عقب      -
 استحمام روزانه به صورت ایستاده و کوتاه -
 تعویض نوار بهداشتی پس از هر بار توالت رفتن -
 تعویض لباس زیر حداقل یکبار در روز  -
 ها قبل و بعد از رفتن به توالت شستن دست -
  تخلیه مرتب مثانه حتی در صورتی که کامالً پر نشده و احساس دفع ادرار -

                                                     .جود نداردو        
  روده ها عملکرد  -2

پس از زایمان بـه علـت تخلیـه احتمـالی وکـاهش       روز اول 2عدم دفع مدفوع تا 
باید  ،طبیعی است. در صورت عدم دفع بیش از دو روز  فعالیت روده ها در حین زایمان،

زیر براي پیشگیري از یبوست و بروز بواسیر مفیـد  هاي  توصیه به پزشک مراجعه شود.
  است:
                                 يانجیر، آلوهایی مثل  ر فیبر مثل سبزیجات، میوهاستفاده از مواد غذایی پ -

 .کرده و سبوس گندمیس خ
 .از دست رفته مصرف مایعات فراوان جهت جایگزینی مایعات -
اجابت مزاج در زمان مشخصی از روز (بهترین زمان پس از صرف صبحانه  -

 است).
 ورزش منظم و تمرینات کششی. -
 دفع وجود ندارد.که احساس  تناب از زور زدن در صورتیجا -
 صورت طوالنی و بدون تجویز پزشک.ه عدم استفاده از مسهل ب -
  دیواره شکم -3

ل طـو  هفتـه  6. تقریباً باقی می ماندل نرم و ش ،هفته 2ت دیواره شکم تا عضال
انجام تمرینـات کششـی    به حالت اولیه بازگردد. با ،کشد تا توانایی کشش عضالت می
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شـروع   بهتر است کمک نمود.وبهبود عضالت،تر  سریعتوان به جمع شدن  مناسب می
  .دید پزشک انجام شود با صالح ورزش پس از زایمان

در کوچک شدن و جمع شدن شـکم مـؤثر نبـوده و     ،بند به تنهایی استفاده از شکم 
  تواند گردش خون در لگن و اندام تحتانی را مختل کند. می ،بستن آنمحکم 

 استراحت و فعالیت  -4

به دلیل طوالنی بودن زمان زایمان، تأثیر داروهاي بیهوشی،  ،پس از زایمانخستگی 
  .بسیار شایع است ،نگهداري از نوزادخوابی و  بیشیردهی، 

  پیشگیري از خستگی مادرمؤثر است: توجـه به نکات زیر جهت 
 جهت خواب و استراحت کافی مادر مناسب فراهم نمودن شرایط -
 طوالنی و بیدار ماندن تا دیروقت دید و بازدیدهايپرهیز از  -
 هاي طوالنی ارهاي سنگین و فعالیتپرهیز از انجام ک -
 هاي مادر نسبت به قبل از بارداريکاهش مسئولیت  -

  کاهش وزن-5
وزن مـادر در   ،بالفاصله پس از زایمان در اثر تخلیه رحـم و خـروج جنـین و جفـت    

به حـدود   مادر ،پس از زایمانماه  6معموالً  یابد. کیلوگرم کاهش می 6تا  5ود حد
در  کـافی، هاي بدنی  تغذیه مناسب و فعالیتگردد. شیردهی،  بل از بارداري برمیوزن ق

هفتـه   6باید توجه داشـت کـه در    کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده آل مؤثر است.
 گردد. شدن ترشح شیر مادر می رژیم هاي کاهش وزن باعث کم ،پس از زایمان اول
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، زیرا سموم ذخیره شده در وزن مادر براي نوزاد خطر دیگري نیز داردکاهش سریع 
می و آلـوده کننـده در شـیر،    ها در جریان خون مادر رها شده و میزان مـواد سـ   چربی
کاهش وزن مادر باید تدریجی و متناسب با میزان اضافه وزن بوده بنابراین  رود. میباال
 اي. هاي تغذیه محدودیتبالیت جسمانی صورت گیرد نه افزایش فعا و با

  
 
 
 

 
  
  ایمانزانـدوه پس از -6

ممکن است مـادر دچـار غـم و     ،در ساعاتی از روز و اول پس از زایماندر روزهاي 
به دلیـل فشـارهاي روانـی ناشـی از تـرس و هیجـان       اندوه پس از زایمان اندوه شود. 

خواب، ایجاد خستگی و نگرانی در مورد تغییرات الگـوي  تولد نوزاد،بارداري و زایمان، 
بی عالقگـی بـه فعالیـت،    امل گریه کردن، تغییرات خلقی ش باشد. میمراقبت از نوزاد 

ممکـن اسـت بـروز     ،نیزوانرژي کاهش اشتها رخوابی، تغییرات سریع وزن، پ  بیخوابی،
بهبـود   هفته 2و معموالً طـی  است ا کند. باید به مادر اطمینان داد که این حالت گذر

  یابد. می
نقـش اساسـی داشـته و الزم    ، حمایت همسر و اطرافیان نیز در بهبود این وضـعیت 

  .دشواست توجه و محبت بیشتري به مادر ابراز 
تمایل بـه خودکشـی،    ماننـد در صورت طوالنی شدن عالئم و یا بروز عالئمی 

 طوري که موجب بروز اخـتالل ه ب ، تشدید اندوه پس از زایمان و یاآزار نوزاد 
د و در بارداري هاي شوپزشک یا روانشناس مشورت  باید با روان ،فـرد شود در زندگی

  .بعدي نیز مورد توجـه قرار گیرد

                                                         موجب ،هفته اول  پس از زایمان 6کاهش سریع وزن مادر در

 کاهش ترشح شیر و افزایش مواد سمی
.خطرناك استشیرخوار و براي نوزاد درشیرمادرمی شود  
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  تغذیه -7
. الزم است مـادر  باید انرژي بیشتري دریافت نماید براي تولید شیرکافی مادر شیرده
  استفاده نماید. تعادل و تنوعهاي مواد غذایی با رعایت دو اصل  از تمام گروه

و بـا   بینـد  مـادر بیشـتر از شیرخوارآسـیب مـی     نادرست، ودر صورت تغذیه ناکافی  
  گردد. می کم خونی و ... مواجه ،دندانیپوکی استخوان، مشکالت  مانندعوارضی 

     بیشتر از دوران قبـل از بـارداري اسـت   کیلو کالري  500 ،نیاز مادر شیرده به انرژي
           از شــود.  کـاهش ترشــح شــیر دیــده مــی  ،الري کــافیو در صـورت عــدم دریافــت کــ 

باید بیشتر مـورد  ، پروتئین ، کلسیم و ویتامین ها افزایش مواد غذایی حاوي رو نای
، نوشیدنی هاي محرك مثل مواد غذایی پرچرب و شیرین رفته واستفاده ازتوجه قرار گ

  .محدود گرددي، نوشابه هاي کافئین دار چا  قهوه،
ماه  3بطور منظم و روزانه تـا   قرص آهن و مولتی ویتامین که خوردن الزم است
  ادامه یابد. پس از زایمان

  مقاربت-8
 از ، بـراي جلـوگیري  طور طبیعی زایمان کرده اند و بخیـه ندارنـد  ه در افـرادي که ب
در افرادي کـه  و  به تأخیر بیفتد هفته 3نزدیکی (مقاربت) باید تا  ،عفونت و خونریزي

 هفتـه  4-6باید تا ترمیم کامل محل برش که معموالً  ،اند یا بخیه دارند ی شدهجراح
  از مقاربت اجتناب گردد.  ،کشد طول می

خستگی ناشی از نگهداري نوزاد ممکن است میل جنسی را کاهش دهد این حالـت  
یابد. تغییرات هورمـونی نیـز باعـث خشـکی      ست و به تدریج بهبود میا موقتی و گذرا

 . گردد هبل (واژن) میم
هاي مخصوص پیشنهاد  کننده و ژلنرم  استفاده از کرم هايجهت رفع این مشکل 

  گردد. می
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  تنظیم خانواده-9
اگر بـه   و هفته 6معموالً  ،دهند طور مرتب به فرزند خود شیر میه بدر مادرانی که 

. حتمـال بـاروري مجـدد وجـود دارد    ا ،پس از زایمـان  هفته 3فرزند خود شیر ندهند، 
ذاري و بارداري گ کولی امکان تخم ،ماه قاعدگی نداشته باشد چند تاممکن است مادر 
ارکنان بهداشـتی   کبابامشورت باید  ،یا عدم قاعدگیقاعدگی صورت وجود دارد. پس در

  .دگرد استفاده و شده انتخاب یمناسب از بارداري پیشگیري  روش
  ها مراقبت از پستان-10

 اي دارد مت نوزاد نقـش ارزنـده  و سال در تداوم شیردهیها  ستانداشتن پ نگهتمیز 
  اجتناب گردد. ،مواد ضد عفونی کننده ولی  باید از شستشوي مکرر، مصرف صابون و

  عبارتند از:د ندو مورد از مشکالتی که ممکن است باعث آزار و ناراحتی مادر شو
v به دلیل افزایش حجم  پس از زایمان 5تا  3در روزهاي  :احتقان پستان
ایـن حالـت ممکـن اسـت      شدهدردناك و تورم م و سفت،گرم حساس،ها  پستانشیر، 

 .تب مختصـر و سردرد بروز کندبا همراه 

  :ي بهداشتیها توصیه
  ) ساعت یکبار2هر(تخلیه مکرر  -
  ها پستان ماساژ مالیم  -
                                                                                   پـس از  ( پیچیده در حوله ) گـرم قبل از شیردهی و کیسه یخآب کیسه گذاشتن  -
  یردهیش
  ها  ي پستانوچ شسته شده بر رلم پیکقرار دادن برگ  -
  شیردهی مکرر بنا به تقاضاي شیرخوار -
v احساس ناراحتی خفیف در نوك پستان طبیعـی اسـت   : ك نوك پستانتر
 باشد. میغیر طبیعی  ،نوك پستان ترك خوردن، زخم و سوزش شدیدولی 
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و پسـتان گـرفتن    دهیشـیر نادرست وضعیت  ،اصلی بروز ترك نوك پستان علت   
   .نادرست است

   :می توان این موارد را نام برد بروز ترك یا شقاق پستان دیگر از علل
  وجود برفک در دهان نوزاد -
  گرفتن پستان تحت فشار قرار و بند نامناسب  سینه  -
  وسیله شیردوشه شیر ب درستدوشیدن نا  -
   ها با صابون شوي مداوم پستانو  شست  -
  دندان درآوردن شیرخوار   -
  هاي پوستی  برخی بیماري -

  :ي بهداشتیتوصیه ها
 اصالح وضعیت شیردهی -
 دقیقه قبل از مکیدن نوزاد 3تا  2گذاشتن کیسۀ یخ  -
 ي نخی با پارچه نوك پستان از بزاق نوزادپاك کردن   -
در هواي آزاد تـا خشـک   مالیدن یک قطره شیر بر روي نوك پستان و قرار دادن  -

  کاملشدن 
  
  
  
 
مراکـز  باید به  ،بروز مشکل درپستان تشدید عالئم یا عدم بهبودي ورصورت د: نکته

  د.شومراجعه  ،بهداشتی درمانی نزدیک محل سکونت خود
  
  
  

ها قبل و بعد از هر بار شیردهی ضرورتی ندارد و شوي پستانو شست
 کند.طور معمول جهت نظافت پستان کفایت میه استحمام مادر ب
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 عالئم خطر پس از زایمان
 خونریزي بیش از حد قاعدگی یا دفع لخته        -
، سوزش وترشح ازمحل بخیه هادرد -  
طرفه ساق وران درد و ورم یک -  
درد هنگام دفع ادرارسوزش یا  -  
  وسرگیجه سردرد -
خروج ترشحات بد بو از مهبل  -  
ها             درد، تورم وسفتی پستان  -  

/جنون پس از زایمانافسردگی شدید -  

درد شکم وپهلوها -  

                                                تب و لـرز      -
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نوزادعالئم خطر   

بار در دقیقه یا بیشتر) 60تنفس تند ( -  
هاي بینیباز و بسته شدن سریع (پرش) پره -  
تو کشیده شدن قفسه سینه -  
ناله کردن -  
کاهش سطح هوشیاري -  
پذیري قراري و تحریکبی -  
برآمدگی مالج -  
گراد)درجه سانتی 36و کمتر از  37درجه حرارت باال و پایین (بیشتر از  -  
پریدگی شدیدرنگ -  
کبودي -  
ساعت اول توّلد 24زردي در  -  
استفراغ مکرر شیر و خوب شیر نخوردن -  
تحرك کمتر از معمول -  
تشنج -  
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  مراقبت از نوزاد 
معاینـه  یـا مامـا   پزشک  توسط ، در چند ساعت اول پس از تولدو نوزاد در بدو تولد 

  تا در صورت وجود مشکل اقدام الزم صورت گیرد.،  گردد می
  مراقبت از بند ناف -1

  افتد. می ،بند ناف سیاه و خشک شده هفته پس از تولد، 3تا  1حدود 
ه داسـتفا  بتادین و... ،کننده مثل الکل براي تمیزکردن بند ناف از مواد ضدعفونی -
  شود.ن

  ف بسته شود.پوشک ومشمع بچه از زیر نا ،داشتن بند ناف براي خشک نگه -
ممکن است خونریزي خفیفی از ناحیه ناف رخ دهــد  ، افتد زمانی که بند ناف می -

  د.گردباید با پزشک مشورت  ،خونریزي ادامه نگرانی نیست ولی در صورتکه جاي 
  در مدت زمانی که بند ناف نیفتاده است، حمام کردن نوزاد مانعی ندارد. -
  ها شسته شود. دستباید  ،قبل وبعد از دست زدن به بند ناف -
  باید به پزشک مراجعه شود. ،هفته نیفتاد 3در صورتی که بند ناف تا  -
 
 
 
 
  
  دفـع ادرار نوزاد-2 

دریافـت  اگــر  باید دفع ادرار داشته باشـند.  اول، ساعت  24تمامی نوزادان در طـی 
ساعت خیس خواهد نمود. البتـه در سـه    24کهنه در  6تا  4نوزاد  ،کافی باشدمادرشیر 

  ممکن است کمتر از این میزان باشد. ،روز اول به دلیل کم بودن ترشح شیر مادر
باید توسط پزشک معاینه  ،ساعت اول دفع ادرار نداشته باشد 24که نوزاد در  در صورتی 

  و بررسی شود. 

 بوي بد، ترشحات زرد رنگ فراوان، قرمزي و تورم در پوست اطراف ناف باید 

 ، ماما و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی بررسی شود.توسط پزشک
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  دفع مدفوع نوزاد -3 
  صورت عدمدفع مدفوع دارند و در ،سـاعت اول پس از تولـد 48تمامی نـوزادان در 

د. رنگ مدفوع نوزاد در سه روز ندفع در طی این مدت نیاز به بررسی توسط پزشک دار
     ،ز آن بر حسب تعداد دفعات تغذیهاست و پس ااول تولد سبز تیره و قیري شکل 

  به رنگ زیتونی، زرد روشن و یا زرد طالیی درمی آید.شده ل ش
نوزادانی که با در مقایسه با ،مدفوع نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند

باشد. از روز  دفعات بیشتر میتعداد  و با ، اسیدي ترشوند رقیق تر تغذیه میشیرخشک 
ساعت طبیعی است و پس از آن  24دربار اجابت مزاج  3-8چهارم تولد تا یک ماهگی 

اجابت مزاج  ،ک بارکاهش پیدا کرده و حتی هر چند روز ی ن دفعاتای ،ممکن است
  داشته باشد.

  زردي در نوزاد-4
بوده و نیاز بـه معاینـه و    غیر عادياول پس از تولد  ساعت 24وجود زردي در 

این ند که نک شروع به زرد شدن می ،اننوزاد بعضی ،از روز دوم به بعدبررسی دارد. اما 
لـد زردي بعد از تو روز 7-10رسد.  حداکثر میزان خود میبه  ،روزگی 3-5در زردي 

گفتـه   (طبیعـی)  زردي فیزیولوژیک، ن زرديایبه  .رود کاهش یافته و از بین می
  شود. می

زردي نوزاد ناشی از بیماري است و نیاز به بستري شدن و اقدامات  ،برخی موارددر 
یـک  هرو وجود روزگی  3-5میزان زردي پس از در صورت افزایش  درمانی دارد.

  گردد. به پزشک مراجعهباید ،  دوران نوزاديخطر  ئمعالاز 
  
  
  
  

 ،نباید بدون تجویز پزشک ،نوزاد براي درمان زردي
.دنماییاستفاده  از داروهاي گیاهی  
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 استحمام نوزاد -5
ثابت شدن ، بعد از ساعت پس از زایمان 12تا  6حداقل حمام کردن نوزاد باید 

درجـه سـانتیگراد   25ي حمام بهتر است اانجام شود. دم ،نوزاد بدن درجه حرارت
  درجه باشد. 38تا  37و دماي آب 

 موجـب  دتوان ر هفته براي نوزاد خوب نیست و میبار د  3تا  2حمام کردن بیش از 
خشک شدن پوسـت نـوزاد شـود. اسـتفاده از شـامپوهاي مخصـوص بچـه و صـابون         

 .تـوان حمـام بـرد    مـی  ،فتاده استنیکه بند ناف آنها  را یانمفید است. نوزاد سیرینهیگل
 .خشک شود ،شده و با پارچه تمیز هاي دور ناف نیز باید با آب و صابون شسته آلودگی
  گاه نباید نوزاد را زیر دوش برد. هیچ
  

  
  لباس نوزاد -6 

 ،نوزاد باید از جنس نخ بوده و شـامل زیرپـوش، بلـوز، شـورت، شـلوار، کـاله      لباس 
  پوشانده شود. لباس نوزاد باید یک الیه بیشتر از بزرگساالن به .و پتو باشد جوراب

در صورتی کـه دماسـنج در دسـترس    . قرارگیرددر کنار تخت نوزاد  یباید دماسنج 
   .احساس راحتی کنند ،باید طوري باشد که والدین با لباس منزل ،نیست

   شوفاژ و پنجره قرار گیرد. ،در مجاورت بخاري ودر معرض هواي سـرد نوزاد نباید 
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داشتن پاها از  براي گرم نگه ،با کاله پوشانده شده ودر هفته هاي اول باید سر نوزاد
 .گراد است درجه سانتی 25تا  22درجه حرارت مناسب اتاق نوزاد  جوراب استفاده شود.

  خواب نوزاد -7
ست هـر  اخوابد و ممکن  در شبانه روز میساعت  18تا  16ل هاي او نوزاد در ماه    

ساعت طول بکشد. با  3دقیقه تا  20 ،بار خوابیدن او بدون توجه به شب و یا روز بودن
  تـر  هـاي خـواب طـوالنی    کـودك داراي دوره تولـد،   هـاي اول  ماهپس ازتکامل مغز 

 فعالیت بیشتر در طول روز و فعالیت کمتر در طول شب خواهد شد. رختخـواب نـوزاد  با
  .شو باشدو  باید داراي پوشش قابل شست

  .استفاده از بالش در دوران نوزادي غیر ضروري و خطرناك است
ماه طول می کشـد تـا    3-6آموزش الگوي منظم خواب در نوزادان عملی نیست و 

ویـژه در شـب   ه مغز کودك به اندازه کافی تکامل یافته و الگوي منظمی براي خواب ب
بهتـر اسـت بـه پهلـو و      ،نوزاد به روي شکم خوابانیده نشوددقت شود کـه  ، پیدا نماید
  پشت بخوابد. ترجیحاً به

  شیردهی نوزاد -8
یا ماك) بسیار مغذي و حاوي مواد مفیدي بـراي   آغوز شیر روزهاي اول (کلستروم، 

تغذیـه  شود.  ست که اولین واکسن کودك محسوب میها بیماريانواع مقابله در برابر 
مـادرانی کـه    و حتـی  گـردد  فاصله پس از تولد نوزاد آغاز میشیر مادر بالانحصاري با 
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شـیردهی را شـروع    ،اند باید در اولین فرصـت بـا کمـک همـراه    زایمان طبیعی نداشته
  نمایند.

و نگرانی،  اضطرابمی تواند به نوزاد شیر دهد.  مادر در هر وضعیتی که راحت باشد
 قراري نوزاد بی موجب شده و ر شیند باعث کاهش ترشح ندود سیگار می توا و خستگی
  د. گردن

مکیدن پستان توسـط   بلکهنداردارتباط  پستان به بزرگی و کوچکی  مادرمیزان شیر 
  براي ترشح شیر می باشد. بهترین و مؤثرترین محرك ،نوزاد

هش بین مادر و نوزاد، کـا ایجاد رابطه عاطفی درتغذیه با شیر مادر عالوه بر راحتی، 
      دهانـه رحـم در مـادر، کـاهش بـروز آسـم، آلـرژي        تخمدان و ،میزان سرطان پستان

هـاي   بیمـاري  و هاي تنفسـی، اسـهال   نی نوزاد، عفونتا، سندرم مرگ ناگهسوء تغذیه
ه و موجب افزایش هاي فک و رویش نابجاي دندان در نوزاد مؤثر بود انگلی، ناهنجاري

  گردد. می نوزادضریب هوشی 
بار در  12تا  8شود و بین  ی برحسب تقاضاي شیرخوار تعیین میتعداد دفعات شیرده

ن و کـم  روز مناسب است. استفاده از شیشه وپستانک سبب کـاهش میـل مکیـد    شبانه
هـا و قالـب فـک     رم دنـدان تغییـر فـ   ،عفونتوانتقال آلودگی ش افزایشدن شیر مادر، 

  شود. شیرخوار می
  
  باید با مشورت پزشک صورت گیرد. ،مصرف هـر نوع دارویی در دوران شیردهی: 1نکته
اي شـیرخوار و رسـم    وزن کـردن دوره  ،یص کفایـت شـیر مـادر   بهترین راه تشخ:2 نکته

 .رشد است پایش روي کارت ،منحنی رشد او

گـرم در هفتـه    100-200افـزایش وزن حـدود    ،ماه اول زندگی شـیرخوار  6در : 3نکته
  طبیعی است.
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  علل گریه شیرخوار
   سـاعت در شـبانه روز گریـه     4تـا 1نوزادان بطور معمـول   

بـا محـیط    ،می کنندواین امر قسمتی از برنامه انطبـاق نـوزاد  
  خارج از رحم است.

دلیـل   گریـه نـوزاد بـه    کننـد کـه   اغلب به غلط تصـور مـی  
کـه علـل    در صـورتی  ،گرسنگی و عدم کفایت شیر مادر است

  نوزاد مؤثرند. برخی از این دالیل عبارتند از:زیادي در گریه 
  

 آلودگی خواب -     بستن کهنه                 وجود فشار در  -
پوشاندن لباس زیاد                                                      -      شیر خوار با ادرار  اسلیسوختگی ناحیه تن-
  شلوغیسرو صدا و  -            گرسنگی -
  بیماري -          خیس بودن کهنه -
  درآوردن دندان -            سرما و گرما -
  درد دل -                 تقاضا براي در آغوش گرفتن -
  عفونت ادراري-                                    نیش پشه      -
  جدایی از پدر ومادر -

 یا خنک کردن اتـاق،   گرم کردن و ستفاده از موزیک مالیم، ماساژ پشت وشکم نوزاد،ا
قـرار دادن   ،گرفتن آروغ، تکان دادن مالیـم  صحبت کردن با نوزاد، در آغوش گرفتن،

  کارهاي آرام کردن نوزاد است. از جمله راهتعویض پوشک  وزیر شیر آب گرم  نوزاد
 
 
 

 
او را با خشونت تکان  والدین نباید براي آرام نمودن گریه  نوزاد،

 عصبی و عروق   ،بافتهاي نخاعیبه آسیب دهند. این کار ممکن است با 
مرگ    حتی یا وآسیبهاي مغزي  ،کوري موجب  ،نده مغزکنتغذیه     

شود.  نوزاد  
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 غربالگري نوزاد آزمایشات

ممکـن   شـنده نـوزاد کـه   و ک خطرناكبه منظور تشخیص اختالالت  شاتاین آزمای
کـاري   سـی کـم  بررشـامل   ومی شـود   انجام ،دندر زمان تولد بدون عالمت باش است

 5تا  3آزمایشات بهترین زمان انجام این  .فنیل کتونوري اسـت  مادرزادي تیروئید و
ساعت از تولد نـوزاد   72حداقل  باید . باید توجه داشت کهروز اول پس از تولد است

  گرفت.نمونه خون مناسبی نوزاد پاشنه پاي تا بتوان از ،شته باشدذگ
  هاي الزم در مراقبت از نوزاد توصیه

هاي نوزاد در هنگام گریه برجسته شده و یا همراه ضـربان قلـب او بـاالو     مالج-١
حتی فشـار  ، فشار گونه ضربه یا دقت شود هیچ ،پایین می شوند که کامالً طبیعی است

 انگشت به مالج وارد نشود.
در  ،تصحیح می شودماهگی  6انحراف چشم نوزادان کامالً طبیعی بوده و تا سن -2

 ماهگی با پزشک مشورت گردد. 6عدم بهبود پس از صورت 
 ،عطسه کردن نوزاد امري طبیعی تلقـی مـی شـود و ربطـی بـه بیمـاري نـدارد       -3

 بوده و باید بررسی گردد.دهنده هشداربرعکس سرفه نوزاد یک عالمت 
لرزش چانه نوزاد در هنگام تعویض پوشک و لباس، گریه کردن، گرسـنگی و ...  -4

تشـنج نـوزاد    درد است و نشانه يناراحتی و  نشانۀ تحریک اعصاب و واکنش نوزاد به
  نیست
    نازك هنگام تولد روي پوست نوزاد مقداري چربی و مقدار کمی موهاي کوتاه و-5

نوزاد و ماساژآغوش گرفتن   
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 .باشد وجوددارد که طبیعی می
پستان برخی نوزادان ممکن است متورم باشد و یا حتی چند قطـره ترشـح شـیر    -6

به هیچ . رود در عرض چند روز از بین می وموقتی بوده این وضعیت  .ه باشدتمانند داش
 .کاري نشود وجـه پستان نوزاد دست

مـی باشـد.    کـرده صورت مشت ه و ب هاي نوزاد چروکیده ، متمایل به آبی دست-7
پا مختصري روي هـم  پاهاي نوزاد هم اکثراً کمی به سمت داخل چرخیده و انگشتان 

دلیـل   بـه  ،خمیده بودن دسـت و پـاي نـوزاد هـم    گیرند که طبیعی می باشد،  قرار می
 ادي است.ع ،وضعیت جنین در رحم مادر

در برخی دختران ممکن است ترشـح   .دستگاه تناسلی نوزاد متورم و بزرگ است-8
 رود. خارج شود که به تدریج از بین می یا خون از مهبل

بهترین زمـان   البته ،انجام شود تولـد پس از روز اول 10تا  نوزاد ختنه بهتراست -9
  . ساعت اول تولد است 48ختنه در نوزادان پسر 

 از قنداق کردن نوزاد بپرهیزید.-10
در بیمارستان انجام  ،ساعت اول پس از تولد 24کودك در اولین واکسیناسیون -11
ي واکسیناسیون مطابق جـدول مندرج در کارت پایش رشــد   ادامه ي برنامه، گیرد می

 در مراکز بهداشتی درمانی قابل انجام است.
شو بعد از و  جلوگیري از سوختگی ناشی از ادرار و مدفوع در نوزاد، شست يبرا-12

. استفاده از پماد روي (اکسیدوزنگ) و یـا  الزم است ،خشک کردن نوزاد هر بار دفع و 
 شود. ندوال نیز توصیه میکاال

 ،استفاده شوداي  هیچ دارو یا مادهاز چشم نوزاد نباید از مراقبت و  براي تقویت -13
 پزشک مشورت گردد. ید بابا ،در صورت وجود مشکل در چشم نوزاد

 هاي ش به گونههای مادر و گونهشکم  شکم وي بهبغل کردن نوزاد و چسباندن -14
 نماید. شود و تنفس نوزاد را منظم می آرامش و لذت نوزاد میمادر باعث سینه  ایمادر 
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باید پیوسته به ظاهر نوزاد توجه داشته ودر صورت مشاهده مورد مشکوك به  -١۵
  پزشک اطالع داده شود.

  توصیه هایی به پدران
حمایت شما براي شیردهی و مقابله با اعتقـادات نادرسـت اطرافیـان و از بـین      -

 شیردهی ضروري است و اثر بسیار زیادي دارد.رفتن تردید مادر در کفایت 
سعی کنید همسر خود را درك کرده و او را کمک کنید. او هم مثل شما بـا تولـد    -

توجه شما نیاز بیشـتري  و به  کودك دچار تغییرات زیادي در زندگی خود شده است
 دارد.

ـ از هـر کمکی که قادر به انجام آن هستید دریغ نکنید تـا همسـرتان بتوا   - د ایـن  ن
دوره را به سالمت بگذراند. می توانید با کمک در نگهداري کـودك (بغـل کـردن،    

 ايرهـ بازي کردن و حمام کردن) مراقبت از سـایر فرزنـدان، خریـد و کمـک در کا    
 یاري رسانید.منزل به همسر خود 

صورت ه توانید کودك را ب کند، میهنگامی که شیرخوار بیش از معمول گریه می  -
سر او زیر چانه شما باشد و به آرامـی   ،که طوريه ایستاده روي سینه خود بگذارید ب

 رام مردانه ساکت می شوند.آبا او صحبت کنید. بیشتر شیرخواران با صداي 
غذایی استفاده کرده و هاي  گروهانواع مطمئن شوید که همسرتان به قدر کافی از  -

 کند. استراحت می
در اسرع وقـت بـه    ،در صورت مشاهده هر یک از عالئم خطـر در همسر و نوزاد -

 .یدئپزشک مراجعه نما
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  منابع: 
  1385-درمان وآموزش پزشکیانتشارات وزارت بهداشت و –غام یافته کودك سالم  هاي ادمراقبت  بوکلت -
 1384 -گروه مؤلفین -آ مادگی براي زایمان -
  1384-ربابه شیخ االسالم  -تغذیه دوران بارداري وشیردهی -
 1386-وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-راهنماي آموزشی مادران باردار براي شیردهی  -
 1385پاییز  -وزارت بهداشت و درمان -راهنماي کشوري تغذیه دوران بارداري و شیردهی -
 1389-انتشارات پژواك آسمان-اداره گروه نویسندگان سالمت نوزادان  -قدم نورسیده مبارك  -
 1388سال  -انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر و یونیسف -مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر  -
 1388 -گروه نویسندگان اداره نوزادان وزارت بهداشت -مراقبت از نوزاد سالم (ویژه والدین) -
 1388-دکتر محمد رضا مدبر سال -باردار مراقبت مادران -
 1389-وزارت بهداشت و درمان -همکاران و فرشهرزاد واال - غام یافته سالمت مادران هاي ادمراقبت  -

- h p://sb.selec on.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=223&page
id=16395&faqid=40094&pro=nobak 

- h p://sb.selec on.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=223&page
id=16395&faqid=40094&pro=nobak 

- h p://webda.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=326&pageid=3
2628&newsview=81378&pro=nobak 

- http://childhealth.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=349&pagei
d=35876&newsview=69281&pro=nobak 

- h p://webda.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=326&pageid=3
2628&newsview=49772&pro=nobak 

- h p://childhealth.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=349&pagei
d=35876&newsview=69281&pro=nobak 

- h p://webda.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=326&pageid=3
2628&newsview=49772&pro=nobak 
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  جدول آدرس و شماره تلفن مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه هاي بهداشتی شهري قزوین

  

 تلفن آدرس مرکزنام 
 33557100 بن بست صمدیان –بعد  از پل  -راه آهن 1مرکزبهداشتی درمانی شماره
 33552933 چهارراه  شهدا _خیابان  شهدا مرکز بهداشتی درمانی شهدا
 33552912 پایین تر از تقاطع شهید انصاري -خیابان نواب جنوبی مرکز بهداشتی درمانی تبریز

قمر بنی مرکز بهداشتی درمانی 
 هاشم

 33225087 جنب کوچه صفري _خیابان سعدي  _چهارراه بازار 

 33223435 جنب کوچه صفري _خیابان سعدي  _چهارراه بازار  پایگاه بهداشتی سعدي
 مرکزبهداشتی درمانی ولیعصر

 وپایگاه شهیدرجایی
 33345057 ابتداي خیابان توحید _بلوار شهید بهشتی 

 33369421 بیمارستان قدس پایگاه بهداشتی قدس

 (علیجانی)  8مرکز شماره 
هاي  زمین - شهرك بهارستان - میدان آزادگان - انتهاي غیاث آباد

 علیجانی
33682776 

 33336860 جنب کلینیک تخصصی  _خیابان فردوسی  مرکز بهداشتی درمانی امینی
 33229362 مسجد فاطمه زهرا  _خیابان عبید زاکان  1پایگاه بهداشتی شماره
 33235061 خیابان هالل احمر روبروي دبیرستان پاسداران _میدان آزادي  2پایگاه بهداشتی شماره 

 33336889 جنب کمپ طرح آبیاري  –چهار راه نواب  مرکز بهداشتی درمانی  نواب
 33324006 جنب پارك شهدا _خیابان حیدري  پایگاه بهداشتی پاکروان

 33333575 درمانگاه بنیاد جانبازان  _خیابان حیدري  پایگاه بهداشتی امام سجاد
 33356322 مسجد والیت  _خیابان شهید بابایی  پایگاه بهداشتی والیت

 پایگاه بهداشتی سینا
هداشت شهید مرکز ب  _بعد از کانال آب  _خیابان شهید بابایی 

 بلندیان 
33670100 

 10مرکز بهداشتی درمانی شماره 
مرکز بهداشت شهید  _بعد از کانال آب   _بابایی خیابان شهید 

 بلندیان
33686055 

 33658570 مجتمع چهارصددستگاه ارتش  _انتهاي جانبازان 8پایگاه بهداشتی شماره 

 مرکز بهداشتی درمانی مینودر
درمانگاه _روبروي مدرسه استثنایی امام علی-فلکه دهخدا_مینودر
 33783300 تقوي

 33366944 میدان خلفا-کوچه داروخانه رازي-خیابان نادري شمالی 4درمانی شماره مرکز بهداشتی 
 33786700 فلکه دوم سمت چپ درمانگاه امام خمینی سپاه _کوثر  پایگاه بهداشتی کوثر
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  وب سایت هاي سالمت

  آموزش سالمت همگانی
  

http://iec.behdasht.gov.ir  

 مشاوره الکترونیکی سالمت

  
www.samas.ir 

 بانک جامع فیلم سالمت

  
www.healthtube.ir  

 سامانه الکترونیک مسابقه عکس سالمت

  
www.salamatpic.ir  

 سامانه بازي آنالین سالمت

  
www.salamatgame.ir  

 سامانه هوشمند پیام کوتاه سالمت

  
www.1000264.ir  

 سالمتسامانه آموزش الکترونیک 

  
http://salamat.ulc.ir  

  سایت کتابخانه همراه سالمت
  

http://bualisina.net  

  انیدبلندیشه مرکزبهداشت
  

http://shbhc.qums.behdasht.gov.ir  

  

  

  

http://iec.behdasht.gov.ir
http://www.samas.ir
http://www.healthtube.ir
http://www.salamatpic.ir
http://www.salamatgame.ir
http://salamat.ulc.ir
http://bualisina.net
http://shbhc.qums.behdasht.gov.ir

