به هیچ عنوات از پوار استفااه نکنید.

مراقبت از چشم



 -1اگر چشم قرمز یا متورم است یا ترشح چرکی اارا
به پزشک مراجعه نمائید.
 -2از هیچ مااه یا اارویی بیراچ چشیم بیدوت اسیتور
پزشک استفااه نکنید.
مراقبت از بند ناف
 -1از گذاشتن بند ناف زیر پوشک نوزاا و آغشته کرات

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

آت با الکل سفید یا بتااین و یا هر نوع خمییر خیوااارچ
به یمن آمدت فرشته کوچکتات به زمین با آسمان تیرین

فرمائید.
 -2ناف را استکارچ نکنید.

آرزوها براچ پر خیروبرکت بیوات قیدمهاچ کیوچک

 -3حمام زیان ندارا و فقط بعد از حمام با پارچه تمییز

روح بخشیدت به زندگیتات تبریک ما را پذیرا باشید.

بند ناف را خشک کنید.
 -4اگر ناف قرمز یا چرک و یا خوت آلوا است به پزشک

و

منابع  -1 :کتاب نلسوت
 -2سایت ویک پدیا

مراجعه کنید.
حمام کرات نوزاا
 -1نوزاا را ار  6ساعت اول تولد حمام نکنید.

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

 -2حمام یکروز ار میات براچ حفظ سالمت نوزاا مفیید
است .حین حمام از گرمازاگ نوزاا جلوگیرچ شوا.
 -3جهت جلوگیرچ از اارار سوختگ  ،نوزاا را شسیته و
خشک کنید .با روغن بااام شیرین ییا وازلیین ناحییه را
چرب کنید.

http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
وا حد آ موزش به بی مار روز های یک
شنبه و

سه

46259061-63
4

شنبه

شماره ت ماس :

داخلی 302
5

واحد آموزش به بیمار
پائیز 1393
باز نگرچ 1395
کد پمفلت:

/ 42ب93/

 از ااات شیشه ،پستانک ،آب جوشیده ،آب قند ،شیر

نکات قابل توجه در مراقبت از نوزاد

عالئم و نشانه های خطر:

 -1براچ حفظ ارجه حرارت بدت نوزاا بهتر است ارجیه

ارلورت عالئم زیر ار نوزاا به پزشک اطالع اهید.

حرارت اتاق بین  25تا  27ارجیه سیانت گیراا بیواه و

 -1تنفس تند ( 60با ار اقیقه یا بیشتر)

کمک خوااارچ فرمائید.

هواچ اتاق تازه باشد .از گرم نگهداشیتن بیی

از حید

 -2باز و بسته شدت پره هاچ بین

 عطسه و گرفتگ بین ار روزهاچ اول طبیع است اما
سرفه غیرعااچ است و باید به پزشک مراجعه شوا.

 چکاندت شیر ار بین نوزاا مضیر اسیت .ار لیورت

نوزاا با لباس خوااارچ فرمائید.

 -3تو کشیده شدت قفسه سینه

گرفتگ بین طبی اسیتور پزشیک از قطیره بینی

 -2بهتر است با بستن ار و پنجره از جریات سریع هیوا

 -4ب قرارچ و تحرک پذیرچ

استفااه شوا.
 هنگام پریدت شیر ار حل نوزاا با آرامی

نیوزاا را

جلوگیرچ کرا و از قرارااات نوزاا ار مجاورت بخیارچ و

 -5کاه

شوفاژ اجتناب کنید.

 -6برآمدگ مالج

روچ است امر کراه او ضربه به پشت نوزاا بزنیید

 -3کهنه و ملحفه هاچ خیس را بایید بالفالیله عیو

 -7ناله کرات

تا گریه کند.

کرا .نوزاا را روچ سطوح سیرا ملیل ملحفیه ییا تیرازو

 -8ارجه حرارت زیر بغل بیشتر از  37ارجه و یا کمتر از

نگهدارید.

 36ارجه سانت گراا

 -4از تشک و کیسه خواب پشم و شیشه به علت گیرم

 -9رنگ پریدگ

کرات بی

از حد و حساسیت زا بیوات کمتیر اسیتفااه

سطح هوشیارچ

افراا سیگارچ
 ار لورت زراچ نوزاا حتماً به پزشک مراجعه نمائید.

 -10کبواچ یا سیاه شدت لب ها

شوا.

 -11زراچ

 -5براچ فهمیدت اماچ بدت نوزاا از اماسنج به مدت 5

 -12عدم توانای ار شیر خورات

اقیقه ار زیر بغل نوزاا استفااه کنید و نیم ارجه به عیدا

 -13جوش هاچ چرک پوست

خوانده شده روچ اماسنج اضافه کنیید تیا امیاچ بیدت

 -14استفراغ شدید

مشخص شوا:

 -15نفخ شدید شکم و یبوست

اگر نوزاا خیل گرم بوا و با کم کرات لباس ار عر

1

ال  2ساعت اماچ بدت او پایین نیامد حتماً بیه پزشیک
مراجعه کنید.
اگر نوزاا سرا بوا ،اتاق را گرم تر کراه و او را ار آغوش
ماار بگذارید ول اگر گرم نشد و بیحیال بیوا ییا شییر

توجه

 مدفوع نوزاا سالم که با شیر ماار تغذیه م شوا ار
ماه اول  3تا  8بار ار شبانه روز می باشید و حالیت
بلغم و سیاه رنگ اارا.
 نوزاا حتماً ار  24سیاعت اول اارار و ار  48سیاعت
اول مدفوع ااشته باشد.
 پوسته ریزچ بدت نوزاا ار روزهاچ سیوم و چهیارم
تولد طبیع است.
 گریه هاچ نوزاا ار روزهاچ اول تولید بیدوت اشیک
است و ممکن است از هفتیه اوم همیراه بیا اشیک

 ار لورت زخم بوات سینه مقدارچ از شیر خوا را
به سینه بمالید و بگذارید خشک شوا و بعد با آب
ولرم شسته و ار اهات نوزاا بگذارید.

نم خورا حتماً به پزشک مراجعه نمایید.
1

 نوزاا را به محافل شلوغ نبریید ،بخویوم مالقیات

2

ریختن شوا.


واکسیناسیوت بدو تولد نوزاا ار بیمارسیتات انجیام
م شوا و بعد از آت بیه مراکیز بهداشیت مراجعیه
نمائید.

3

