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م و پهلوها  ــ درد ش

ــ درد و ورم ي طرفه  ساق و ران 
ردن  ــ سوزش يا درد هنگام ادرار 

ــ خروج ترشحات چر يا لمس توده  در ناحيه  محل 
بخيه 

ن پستان ها (عفونت پستان)  ــ تورم و دردنا ش

نيد.  ست، شناسايي  ر  يما  گي  ه به تا شنايا خو ما   ، بستگا يا  ستا ميا 
نيد.  يما  تهيه  فهرستي  عاليم پس  

؟  د ي غيرطبيعي محسو مي شو د عالمت  طبيعي  
نيد.   ما  قبل، حين  پس  با مقايسه 

✎
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از  پس  مادر  به  ضرور  توصيه ها  ـ٢ــ  ـ  ٨ ـ  ٥ ـ 
زايمان

 استحمام 
زن زائو م توان از روز دوم بع از زايمان زير دوش، 

 . ن حمام 
 فعاليت و استراحت

 ، بيهوش داروها  تأثير  زايمان،  زمان  بودن  طوالن 
م شود.  زايمان  از  پس  خستگ  باعث  ب خواب  و  شيرده 
استراحت  و  ها  بازدي و  دي  ردن  م  راحت،  و  آرام  محيط 
بيشتر در روزها اول مورد نياز مادر است. مادر م توان به 

 . ريج فعاليت معمول روزانه را افزايش ده ت
 روابط زناشوي 

مهبل  و  رحم  ه  موقع  تا  است  بهتر  زناشوي  روابط 
و  عفونت  خطر  علت  به  است  برنگشته  خود  طبيع  حالت  به 
اقل تا ٣ هفته پس  وديت ح ت مح ود شود. م خونريز مح

از زايمان است. 
 مراقبت از پستان 

. پستان ها  اوم شيرده دارن پستان ها نقش مهم در ت
رر آن ها و  باي هميشه تميز باشن ول نياز به شست وشو م

ه نيست.  نن عفون  استفاده از موادض
 مراقبت از دستگاه تناسل و محل بخيه ها 

و  شسته  عقب  به  جلو  از  باي  هميشه  تناسل  ناحيه  

اشت نيز به طور مرتب عوض شود. محل  خش شود و نواربه
شش  و  التهاب  احساس  ون  ب باي  تناسل  ناحيه   بخيه ها 
ن است در محل بخيه ها احساس  باش اما بعض از افراد مم
يسه   . در اين صورت به آن ها توصيه م شود از  نن درد 
ب سريع تر  آب يخ، حرارت چراغ مطالعه و يا سشوار برا ج
قرار  نشستن،  هنگام  بالش  از  استفاده   . نن استفاده  بخيه ها 
نان  ار دستور  با  ن  مس داروها  مصرف  و  پهلو  به  گرفتن 
اهش درد و بهبود سريع بسيار مؤثر است.  اشت نيز در  به
ه ان ١٠ــ٧  ه سزارين ش با توجه به نوع بخيه، مادران 
ن بخيه دارن و محل بخيه هم  شي روز پس از زايمان نياز به 

ود سه هفته بع از زايمان ترميم م شود.  ح
يه   تغ

دوره   مشابه  شيرده  دوران  در  مادر  اي  غ رژيم 
 . ن اي استفاده  باردار است و باي از تمام گروه ها غ

ته ها زير  اي زن زائو و زنان شيرده به ن در رژيم غ
 : نن توجه 

از  م توان  زايمان  از  بع  بالفاصله  زائو  زن  ــ 
اي  . رژيم غ ن ن ها گرم مثل شير و چا استفاده  نوشي
ا  زن زائو مانن رژيم دوران باردار است و او م توان از غ
ا او متنوع و  . در ضمن باي غ ن معمول خانواده استفاده 

 . اي باش شامل تمام گروه ها غ
ن  مصرف  بيشتر  مايعات  باي  شيرده  و  زائو  زن  ــ 
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اها  غ از  استفاده  هم چنين  روز).  در  ليوان  ٨ــ٦  اقل  (ح

آب مثل سوپ يا آش در ترشح شير مادر مفي است. 
اي مادران شيرده، ميوه و سبز تازه نباي  ــ در رژيم غ

فراموش شود. 
به  شيرين  و  چرب  خيل  و  سنگين  اها  غ خوردن  ــ 

ار زياد جايز نيست.  مق
ويتامين  و  پروتئين  لسيم،  دارا  اها  غ مصرف  ــ 

توصيه م شود. 
اها بودار و ادويه  تن مثل سير و  ــ از مصرف غ
ن شير م شود و تمايل  بو ش پياز خوددار شود چون باعث ب

 . ن م م  ود را به شير خوردن 
اي زن شيرده  اها آهن دار در برنامه  غ ــ مصرف غ

م خون جلوگير شود.  ضرور است تا از 
مل ها (آهن و مولت ويتامين) تا ٣ ماه پس  ــ مصرف م

 . از زايمان ادامه ياب
 اجابت مزاج 

دچار  زايمان  از  بع  اول  روزها  در  خانم ها  اغلب 

در  ميوه  آب  و  زيتون  روغن  شير،  خوردن   . م شون يبوست 
ميوه ها  همچنين  و  اهو  و  سبز  خوردن  و  اول  روزها 
مپوت و چه به  لينت بخش مانن آلو، هلو، گالب چه به صورت 
صورت تازه در روزها بع مفي است. گاه خوردن مايعات 
ار قابل توجه سبب رفع يبوست م شود. اگر زائو تا ٤٨  به مق
اشت  ز به اشت باي به مرا ساعت بع از زايمان اجابت مزاج ن

 . ن درمان مراجعه 
مات تنظيم خانواده   استفاده از خ

بهتر است مادر در ي از مالقات ها پس از زايمان 
(ترجيحًا در مالقات دوم) با مشاوره  تنظيم خانواده ي روش 

 . ن مناسب را برا پيشگير از باردار انتخاب 
زير  شرح  به  زايمان  از  پس  مالقات ها  ما  شور  در 

پيشنهاد م شود: 
مالقات اول: ٣ روز اول پس از زايمان 

مالقات دوم: هفته  ٣ــ٢ (٢١ــ١٥ روز) 
ـ٦ (٦٠ ــ٤٢ روز)  مالقات سوم: هفته  ٨ ـ 

مادران دارا گروه خون Rh منف با همسران Rh مثبت 
مادران با گروه خونى Rh منفى بايد در طول دوران باردارى و پس از زاميان مراقبت خاص دريافت كنند. 
براى پيشگيرى از ناسازگارى خونى بني مادر داراى گروه خونى Rh منفى (كه همسران Rh مثبت دارند) با جنينى 
كه گروه خونى Rh مثبت دارد، در مدت 72 ساعت اول بعد از زاميان، با نظر كاركنان بهداشتى، به مادر آمپول 

رگام1 يا اميونوگلوبولني ارهاش تزريق مى شود. 

بيشتر بدانيد

Rogam ــ۱

 ورزش 
ن مادر  ل ب حاملگ و زايمان موجب تغييرهاي در ش
م رانام  ن ش ه از بين آن ها م توان شل و آويزان ش م شود 

قبل  حالت  به  تغييرها  اين  ن  بازگردان برا  روش  بهترين  برد. 
ن  ش قو  باعث  ه  است  ورزش  ات  حر انجام  حاملگ  از 

ن م شود.  عضله ها مختلف ب
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م  ش و عضالت ش ه است، نفس ها عميق و آهسته ب شي ه دراز  درحال 
 . ن را شل و سفت 

ن و  م خم  ه هردو پا رو زمين قرار دارد، ي زانو را رو ش درحال 
. ن رار  ت را ت سپس با پا ديگر اين حر

 . ن ه دست ها در طرفين قرار دارد، پاها را از زمين بلن  در حال 

ن پاها بنشين و دوباره  ون بلن ش دست ها را رو سر قرار ده و به آهستگ ب
 . ش دراز ب

تو  را  باسن  و  م  ش عضالت  عميق  نفس  همراه   ، ن يه  ت آرنج  و  زانو  رو 
 . ش ب

ن و باسن را با  . زانوها را خم  ش دست ها را در طرفين قرار ده دراز ب
 . ن م و ران از زمين بلن  م عضالت ش

ن  . باي سع  ن ه زانو خم شود از زمين بلن  ون اين  ا ي از پاها را ب ابت
 . ن رار  ت را ت ه شود. سپس با پا ديگر اين حر شي انگشتان پايين 

 . ن آرنج باال ببرد تا به هم برسن ون خم ش دست ها را ب

نجا  ال  ت ها تمريني مناسب پس  با   نيد  بعضي  حر ال تهيه  ند   ير
هند.  صال  ها پيشنها  نند  بر  ا تمرين ها  به سايرين گوشز  ش هيد. سپس هنرجويا 

✎
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ل ها  ه است: بعض از تمرين ها ورزش پس از زايمان در ش زير نشان داده ش
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يده چ
✔ هدف از مراقبت مادران، به ثمر رساندن حاملگ و بهبود وضعيت سالمت مادر و 

ت خانواده و جامعه الزام است.  نوزاد است. برا دستياب به اين هدف، مشار
، برا پيشگير از عوارض مربوط به باردار و زايمان  ✔ مشاوره  قبل از باردار

انجام م شود. 
ند. اين تغييرها طبيع به منظور  ✔ بدن زن در دوران باردار تغييرها زياد م 

رد.  سازگار با حاملگ به تدريج ظاهر م شود و بايد آن ها را از موارد غيرطبيع جدا 
وارد  بدون  سالم  فرزند  آوردن  دنيا  به  باردار  دوران  مراقبت ها  ل  هدف   ✔

آمدن هرگونه آسيب به سالمت مادر است. 
رژيم  است.  برخوردار  خاص  اهميت  از  باردار  دوران  در  مادر  صحيح  تغذيه    ✔

ند.  امًال تأمين  غذاي روزانه  مادر بايد احتياجات او و جنين را 
باردار  دوران  در  جنين  و  مادر  سالمت  افتادن  خطر  به  باعث  ه  علل  مهم ترين   ✔

. م خون و عفونت ها ادرار  ، م شود عبارت است از: فشار خون باال، خونريز
ه منجر به بيرون راندن جنين از رحم م شود  ✔ زايمان مجموعه  رويدادهاي است 

ه معموًال بعد از هفته  ٣٨ حاملگ اتفاق م افتد. 
 ، ه به داليل ✔ سزارين عمل جراح بزرگ محسوب م شود و هنگام انجام م شود 

ود به روش زايمان طبيع نباشد.  مادر باردار قادر به تولد 
ه برا بازگشت دستگاه تناسل به حالت اوليه الزم است، دوران  ✔ مدت زمان را 

شد.  ه تا شش هفته بعد از زايمان طول م  نقاهت يا روزها بستر گويند 
✔ عاليم خطر بعد از زايمان عبارتند از: خونريز بيش از ميزان قاعدگ طبيع يا دفع 
م و پهلوها،  لخته، تب و لرز، افسردگ شديد، خروج ترشحات چر و بدبو از مهبل، درد ش
ردن، تورم و دردنا شدن  درد و ورم ي طرفه  ساق و ران، سوزش يا درد هنگام ادرار 

پستان ها (عفونت پستان)، خروج ترشحات چر يا لمس توده در ناحيه  محل بخيه. 
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١ــ مزايا مشاوره  قبل از باردار چيست؟ 
دام قسمت است؟  ٢ــ مهم ترين تغيير بدن مادر باردار در 

٣ــ هدف از مراقبت ها دوران باردار چيست؟ 
، چه تعداد سهم نياز دارد؟  ٤ــ مادر باردار و شيرده از هر گروه غذاي

ايت ها شايع دوران باردار را نام ببريد.  ـ ش ٥ـ 
ه باعث در معرِض خطر قرار گرفتن مادران باردار م شود، نام ببريد.  ـ آنچه را  ٦ ـ 

شد؟  ٧ــ روزها بستر يا نقاهت پس از زايمان معموًال چه مدت طول م 
ـ پنج عالمت خطر در دوره  پس از زايمان را نام ببريد.  ٨ ـ 

ار دوم آزمون پايان نظر واحد 

نيد و  سه مادر باردار را ميان بستگان، همسايگان، دوستان و آشنايان خود شناساي 
نيد.  پاسخ اين پرسش ها را از آن ها بخواهيد و در جدول وارد 

١ــ حروف اول نام و نام خانوادگ 
٢ــ سن 

٣ــ سن اولين باردار 
 ( ٤ــ تعداد باردار (با باردار فعل

ـ تعداد بچه ها زنده  ٥ ـ 
٦ــ انجام مشاوره  قبل از باردار فعل 

٧ــ تاريخ آخرين قاعدگ 
ـ تاريخ احتمال زايمان  ٨ ـ 

٩ــ مدت باردار فعل (به هفته يا ماه) 
١٠ــ وزن قبل از باردار 

١١ــ وزن فعل 
١٢ــ قد 

١٣ــ فشار خون (براساس اولين و آخرين معاينه) 
١٤ــ سابقه  بيمار 

١٥ــ سابقه  مصرف دارو
١٦ــ سابقه  زايمان ها قبل 

ار دوم آزمون پايان عمل واحد 

؟

؟
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ل ها دوران باردار فعل  ١٧ــ مش
١٨ــ وضعيت آزمايش ها دوران باردار 

نون  ١٩ــ تعداد معاينات دوران باردار تا
نان بهداشت  ار ٢٠ــ مراجعه به 

دام ي در معرض  دام ي از مادران در تحقيق شما در وضعيت باردار طبيع و 
خطرند؟ 

درتحقيق  پرخطر  حاملگ  دارا  مادران  از  هري  برا  آموزش هاي  و  توصيه ها  چه 
خود داريد؟ 

نتايج تحقيق خود را به صورت گزارش ارايه دهيد. 
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برا مطالعه  بيشتر
پنجم،  چاپ  يشه،  ان معيار  تهران:   ، فضيل منصوره  ترجمه   زيبا،  انتظار  ماه   ٩ پاوال،  اسپنسر،  ١ــ 

 .١٣٨١
پنجم،  چاپ  طاليه،  تهران:   ، نمين جعفر  فريبا  ترجمه    ، باردار الفبا   ، رونال اپالن،  ام. ٢ــ 

.١٣٨٣
٣ــ سازمان نظام پزش جمهور اسالم ايران، مجموعه  پي سالمت، آن چه همگان باي درباره  

 .١٣٨٠ ، انن سونوگراف ب
سالم  باردار  چگونه  سالمت،  پي  مجموعه   ايران،  اسالم  جمهور  پزش  نظام  سازمان  ٤ــ 

داشته باشيم؟، ١٣٨٠. 
ين در انتظار  ـ سازمان نظام پزش جمهور اسالم ايران، مجموعه  پي سالمت، آن چه وال ٥  ـ 

.١٣٨٠ ، انن يه با شير مادر ب فرزن باي درباره  تغ
 ، ٦ــ سازمان نظام پزش جمهور اسالم ايران، مجموعه  پي سالمت، درباره  سيگار و حاملگ

 .١٣٨٠
، مژگان، ٩ ماه انتظار، تهران: سپهر، چاپ دوم، ١٣٨٣.  ٧ــ سراج

، تهران: صابرين،  ين شرف ، ترجمه  شرف ال ود ر در مراقبت و تربيت  ـ سيرز، ويليام، نقش پ ٨ ـ 
چاپ ششم، ١٣٨٢. 

، تهران: دانشجو، چاپ اول، ١٣٨٢. يه  دوران باردار ٩ــ سيف، زهرا، تغ
، حوريه، سالمت مادران، تهران: مادر، چاپ اول، فروردين ١٣٧٧.  ١٠ــ شمشير ميالن

م، ١٣٨٤.  ، چاپ چهل و ي ، شعاع، ٩ ماه انتظار، تهران: مولو ١١ــ فروغ
 ، ام بهتر است؟، تهران: مؤسسه  فرهنگ ، خسرو و ديگران، زايمان ب درد يا سزارين  ١٢ــ نقيب

انتشارات فرهنگ مردم، چاپ دوم، ١٣٨٣. 
تابخانه   تهران:  ديگران،  و  ميرزاي  الهه  ترجمه   زيستن،  سالمت  رهنمودها  دايان،  هالز،  ١٣ــ 

فروردين، نوبت اول، پاييز ١٣٧٦. 
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ار سوم ار سومواحد  واحد 

ود ودمراقبت از  مراقبت از 
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هدف هاى رفتارى: انتظار مى رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاى زير 
دست يابد: 

1ــ نوزاد و دوره ى نوزادى را تعريف كند. 

2ــ هدف از مراقبت هاى دوره ى نوزادى را شرح دهد. 

3 ــ خصوصيات ظاهرى نوزاد سالم را شرح دهد. 

4ــ بازتاب ها و حركات نوزاد طبيعى رانام ببرد. 

5 ـ ـ مراقبت هاى ضرورى نوزاد را پس از زاميان توضيح دهد. 

6 ـ ـ مراقبت هاى بهداشتى روزانه ى كودك را شرح دهد. 

7ــ نحوه ى حمام كردن و لباس پوشاندن كودك را اجنام دهد. 

8 ـ ـ اصول واكسيناسيون كودك را در كشورمان نام ببرد. 

9ــ عالمي نوزادان در معرض خطر را شرح دهد. 

10ــ مزاياى شير مادر را نام ببرد. 

11ــ روش ها و نحوه ى صحيح شيردهى را توضيح دهد. 

ناسب براى كودكان كمتر از پنج سال تهيه كند. 
12ــ برنامه ى غذايى م

ت است؟  ١ــ دوره  نوزاد چه م
٢ــ شير مادر چه فواي دارد؟ 

ر است؟  ٣ــ وزن طبيع نوزاد چه ق
٤ــ زرد دوره  نوزاد چيست؟ 

ود تزريق شود؟  سن هاي باي به  ـ چه وا ٥ ـ 
؟  ود باي دارا چه ويژگ هاي باش ا  ـ غ ٦ ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار سوم ؟
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مقدمه
دوران كودكى بسيار حساس است و بيشترين مرگ ومير كودكان 
در دوره ى نوزادى و سال هاى اول پس از تولد اتفاق مى افتد. بنابراين 
آگاهى درباره ى نحوه ى مراقبت از كودك براى حفظ سالمتى او ضرورى 

است. 

١ــ٣ــ نوزاد و دوره  نوزاد 
آيا م داني دوره  نوزاد چه زمان است؟ 

گ  زن اول  هفته   چهار  يا  روز   ٢٨  ، نوزاد دوره  
متر از ٢٨ روز سن داشته  ه  ود  پس از تول است و به 
، نوزاد گفته م شود. خطر مرگ در نخستين ساعات پس  باش
مير  و  مرگ  بيشترين  و  است  ديگر  زمان  هر  از  بيش  تول  از 

 . ان در دوره  نوزاد اتفاق م افت ود
ه در موع مقرر يعن ٤٢ــ   ٣٨ هفتگ باردار  نوزاد 
به  م شود.  ه  نامي بهنگام١  و  ه  رسي امل،  نوزاد  شود  متول 
امل) به  ه قبل از هفته  ٣٨ باردار (٣٧ هفتگ  نوزاد 
 ، دنيا بياي نارس٢ و اگر بع از ٤٢ هفتگ باردار به دنيا بياي

بيش رس٣ گفته م شود. 

٢ــ٣ــ مشخصات نوزاد سالم
آيا م داني ظاهر نوزاد سالم چگونه است؟ 

موم  ماده ا  از  نوزاد  پوست  پوست:  ١ــ٢ــ٣ــ 
محيط  در  پوست  حفاظت  باعث  ه  است  ه  ش ه  پوشي ل  ش
ه  دي پف آلود  و  ه  ي چرو نوزاد  پوست  معموًال  م شود.  رحم 

م شود. 
رنگ پوست نوزاد سالم صورت است و گاه دانه ها 
ه م شود.  بود رنگ نيز رو آن دي ه ها قرمز يا  ، ل سفي

                        Postterm/Postmature ــPreterm/Premature                     ۳ ــTerm  /  Mature                           ۲ ــ۱

ه  دارد  بزرگ  سر  نوزاد  گردن:  سرو  ٢ــ٢ــ٣ــ 
ن است  . مثًال مم اشته باش ل طبيع خود را ن ن است ش مم
زايمان به سر جنين وارد  ه هنگام  فشارهاي  جمجمه به علت 
ت خود به خود خوب م شود.  ه پس از م م شود متورم باش 

بيشتر بدانيد

براساس پيمان جهانى حقوق كودك، كودك كسى است كه كمتر از 18 سال داشته باشد مگر اين كه براساس قانون 
ملى كشور، سن قانونى او كمتر تعيني شده باشد. در بعضى از منابع سن كودك متفاوت درنظر گرفته مى شود. در اين 

مجموعه مراقبت از نوزاد (28 روز اول زندگى)، شيرخوار (تا يك سالگى) و نيز كودك زير پنج سال درنظر است. 
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وتاه دارد و به دليل ضعيف بودن  نوزاد، گردن نسبتًا 
ماهيچه هايش، قادر به نگه داشتن سر نيست. 

مو  تول  هنگام  ازنوزادان  بسيار  مو:  ٣ــ٢ــ٣ــ 
ي  ج موها  بريزد و  هفته ها اول  ن است در  ه مم دارن 
ن است با  ن برخ از نوزادان نارس مم جايگزين آن شود. ب
ت چن هفته  ه در م ه باش  ه ش ر مانن پوشي موها 

از بين م رود. 
٤ــ٢ــ٣ــ چشم: اطراف چشم ها و پل ها نوزاد 
. نوزاد  رده است. نوزاد م توان فواصل نزدي را ببين پف 
ي حساس  چون ٩ ماه در تاري بوده است نسبت به نور ش
است، بنابراين باي مراقب چشم او بود. معموًال نوزاد تا ٨ هفته 

 . ن ون اش گريه م  ب

وتاه و پهن به نظر  : معموًال بين نوزاد  ـ٢ــ٣ــ بين ٥ ـ 
ن است  . سوراخ ها بين به علت وجود ترشحات مم م رس
رنگ  م گرفته باش و تنفس او سريع است. گاه دانه ها سفي

ه طبيع است.  ه م شود  وچ رو بين و چانه ها دي
و  پهن  صورت  به  نسبت  گوش ها  گوش:  ٦ــ٢ــ٣ــ 
. نوزاد معموًال چن ساعت بع از تول نسبت  امًال برجسته ان
ا  مترين ص نش نشان م ده و پس از چن روز، با  ا وا به ص

ان م خورد.  ت

٧ــ٢ــ٣ــ دهان و لب ها: دهان معموًال بزرگ است 
ه  دي وچ  مانن  مرواري  دانه ها  دهان  سقف  در  اغلب  و 

ه طبيع است.  م شود 
ه نم شود. لب ها  ان در دهان نوزاد دي به طور طبيع دن
 . وچ در قسمت ميان باش ن است دارا تاول  نيز مم
نوزاد برخ مزه ها را تشخيص نم ده اما مزه ها تلخ يا ترش 

ي او م شود.  نش ش باعث وا
ن  ـ٢ــ٣ــ پستان ها: در نوزادان دختر و پسر مم ٨ ـ 
است به علت تأثير هورمون ها مادر، پستان ها متورم باشن و 
ه خود به خود در هفته ها  م ترشح شير در آن ها باش  حت 

اول بع از تول خوب م شود. 
و  گرد  م  ش معموًال  ناف:  بن و  م  ش ٩ــ٢ــ٣ــ 
ه است  ه به آن گيره زده ش ناف  ه  بن ه است. باقيمان برآم

 . ود ١٠ روز پس از تول م افت ح
ام ها: معموًال در دست و پاها حالت  ١٠ــ٢ــ٣ــ ان
ه و  ن است مشت ش انقباض عضالت زياد است. دست ها مم

 . ام ها دراز باشن ناخن ها ان
قسمت  اين   : خارج تناسل  دستگاه  ١١ــ٢ــ٣ــ 
م قرمز به نظر  در هر دو جنس دختر و پسر، بزرگ، متورم و 
. وجود ترشحات در روزها اول در دختران، طبيع  م رس

است. 
ود  ح طبيع  نوزادان  ق  ميانگين   : ق ١٢ــ٢ــ٣ــ 
ن است از ٤٦ تا ٥٤  ٥٠ سانت متر است. ق نوزادان سالم مم
سنج استفاده  ازه گير ق از ق . برا ان ن سانت متر تفاوت 
ه و بع از ٢ سالگ در  . ق تا ٢ سالگ به صورت خوابي ني

ازه گير م شود.  وضعيت ايستاده ان
طبيع  نوزادان  وزن  ميانگين  وزن:  ١٣ــ٢ــ٣ــ 
 ٢/٥ ، اقل وزن نوزاد طبيع يلوگرم است. ح ود ٣/٥ــ٣  ح
متر از ٢/٥  يلوگرم است. نوزادان  ثر آن ٤  ا يلوگرم و ح
هفته   در  نوزاد  وزن   . م شون محسوب  وزن  م  يلوگرم، 
ه اگر  اهش م ياب  ود ١٠٪  ثر تا ح ا اول پس از تول ح
ه و حال او خوب باش م توان  مبود شير را نشان ن عاليم 

 . طبيع باش
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توجه  زير  ته ها  ن به  ود  وزن  ازه گير  ان برا 

 : ني
 . ني ــ از ترازو درست و دقيق استفاده 

 . ــ اتاق گرم باش
. سع  ردن سب باش ود در هنگام وزن  ــ لباس 
ردن  هنه يا پوش او را قبل از وزن  فش،  اپشن،  ني 

 . درآوري
از  ود  باشي  مراقب  دست  با  ردن  وزن  هنگام  ــ 

 . ترازو بيرون نيفت
 . ود نباي با سطح فلز ترازو تماس داشته باش ن  ــ ب

 . ود قرار دهي ن  بهتر است پارچه  تميز در زير ب

سر  دور  ازه   ان ميانگين  سر:  دور  ١٤ــ٢ــ٣ــ 
ود ٣٦ــ٣٤ سانت متر طبيع  طبيع ٣٥ سانت متر است ول ح

محسوب م شود. 

                        Sucking reflex ــGrasping reflex                      ۳ ــRooting reflex                          ۲ ــ۱

، از  ود ازه گير دور سر، نوار را دوِر سر  برا ان
 . راني ِ دوطرِف سر تا مقابل پيشان بگ گ محل برآم

ات نوزاد طبيع ٣ــ٣ــ بازتاب ها و حر
نش ها نوزاد تازه تول يافته  نون بازتاب ها و وا آيا تا

؟  ه اي را دي
ود  ه  است  فطر  تواناي ها  بازتاب،  از  منظور 
نوزاد  ارد.  ن يادگير شان  به  نياز  و  م آي  دنيا  به  آن ها  با 
طبيع دارا مجموعه ا از بازتاب هاست. مهم ترين بازتاب ها 

نش ها نوزاد طبيع عبارت است از:  يا وا
ردن١: لمس گونه ها  نش جست وجو و دنبال  ١ــ وا

نوزاد باعث چرخش سر نوزاد به سمت محر م شود. 

خود  خودبه  طور  به  نوزاد  زدن٢:  چنگ  بازتاب  ٢ــ 
ف دست يا پايش قرار  ه در  انگشتانش را اطراف هر چيز 

 . ن م گيرد، جمع م 

طبيع  نوزادان  همه   ن٣:  ي م نش  وا يا  بازتاب  ٣ــ 
 . ن دارن ي نش م وا
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ت  اي بلن يا حر ٤ــ بازتاب مورو١: اگر نوزاد با ص
و  دست ها  ه،  ش ناگهان  تشويش  دچار   ، ش مواجه  ناگهان 
باز  امًال   ، تحري اين  به  پاسخ  در  را  پاها  نيز  و  انگشتانش 

 . ن م 

٤ــ٣ــ مراقبت از نوزاد 
؟  ام ان آيا م داني مراقبت ها ضرور برا نوزاد 

ضرور پس از زايمان:  ١ــ٤ــ٣ــ مراقبت ها 
مهم  بسيار  آن  از  بع  لحظات  و  تول  هنگام  نوزاد  از  مراقبت 

ارد.  ه  او تأثير م گ گ آين است و بر زن

 Moro/Startle reflex ــ۱

 . ي م ها اوليه آشنا ش ٢ــ با روش احيا قلب ــ ريو در پودمان 

اهش مرگ و ميرها و عارضه ها اين  اين مراقبت ها در 
دوره بسيار مهم است: 

 برقرار تنفس و ضربان قلب 
اولين تنفس نوزاد بسيار مهم است و نوزاد باي بالفاصله 
ماليم  تحري  گاه   . ن ن  شي نفس  به  شروع  تول  از  بع 
. پس  ن م م  پشت نوزاد با دست، به شروع تنفس نوزاد 
ه  ناف نيز بري ه معموًال به صورت گريه است، بن از اولين تنفس 
ه تنفس طبيع در عرض ٣٠ ثانيه ايجاد  م شود. در صورت 
نشود، احيا نوزاد٢ ضرور است. به طور طبيع ضربان قلب 
ود ٣٠ تا  ود ١٢٠ تا ١٦٠ بار در دقيقه و تنفس او ح نوزاد ح

٦٠ بار در دقيقه است. 
 مراقبت از بن ناف

، باي آن را گره  ه ضربان بن ناف متوقف ش هنگام 
ار از وسايل استريل استفاده م شود  رد. برا اين  زد و قطع 
ناف جلوگير شود. بن ناف باي  زاز بن تا از ابتال نوزاد به 
ار نشود. نباي رو آن  خش و تميز نگه داشته شود و دست
اشت اما در صورت لزوم م توان با گاز استريل دور  چيز گ

م).  آن را پوشان (شل و نه سفت و مح
ن   حفظ دما ب

نش مثل بزرگساالن نيست.  نوزاد قادر به تنظيم دما ب
ن خود را از دست  او بالفاصله پس از تول به سرعت گرما ب
زير  ام ها  اق اهش  اين  از  پيشگير  برا  بنابراين   . م ده

مفي است: 
ود  ح زايمان  اتاق  برا  مناسب  حرارت  درجه   ١ــ 
٢٨ــ٢٥ درجه  سانت گراد با تهويه  مناسب است. درجه  
درجه    ٢٥ ود  ح نيز  نوزاد  اتاق  برا  مناسب  حرارت 

سانت گراد است. 
مالفه  در  را  او  باي  نوزاد،  تول  از  بع  بالفاصله  ٢ــ 
ن  ب قسمت ها  تمام  و  اشت  گ ه  ش گرم  قبل  از  حوله ا  يا 
رد. بهتر است سر نوزاد  به خصوص سر و صورتش را خش 

 . اله پوشان را با 
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بيشتر بدانيد

ن با پوشش مناسب باي در  ٣ــ نوزاد را بع از پوشان
ار نوزاد آرامش م ياب و برا  اشت. با اين  آغوش مادر گ

يه با شير مادر تشويق م شود.  شروع تغ
ـ چنانچه حال عموم نوزاد خوب نباش باي عالوه  ٤ ـ 
ه  نن اف از وسايل گرمازا مناسب يا دستگاه گرم  بر پوشش 

رد.  برا او استفاده 

ـ اگر حال  عموم نوزاد خوب و درجه  حرارت  ٥ـ 
نش طبيع باش م توان او را چن ساعت بع از تول حمام  ب
استحمام   . باش تول  از  بع  ساعت   ٦ از  زودتر  نباي  اما  رد 
ن نوزاد توصيه  اهش درجه  حرارت ب زودتر از آن به دليل 
پوست  رو  چرب  استحمام  هنگام  رد  دقت  باي  نم شود. 

امل پا نشود.  نوزاد به طور 
درجه   فصل،  براساس  باي  نوزاد  پوشش  ميزان  ٦ــ 
زيرا  شود،  تنظيم  و…  اتاق  گرمايش  وسيله   منطقه،  حرارت 
رفتن  باال  باعث  م توان  هم  نوزاد  لباس  ح  از  بيش  افزايش 

ن و ناراحت او شود.  درجه  حرارت ب

بيمارستان هاى دوستدار كودك 
در بيمارستان هاى دوستدار كودك1 اعمالى مثل گذاشنت كودك كنار مادر 

براى نخستني  24 ساعت كه آن را هم اتاقى مادر و نوزاد2 مى گويند، اجنام مى شود. هم اتاقى مادر و نوزاد باعث 
برقرارى ارتباط عاطفى بهتر بني آن ها مى شود. 

 مراقبت از چشم ها 
خروج هرگونه ترشح از چشم نوزاد غيرطبيع است و 
ردن چشم ها م تواني  نياز به درمان فور دارد. برا تميز 
ني  ه، خيس  ه  سرد ش ه ا از پنبه  تميز را با آب جوشي ت
توصيه   . ني عمل  بع  صفحه   دستورالعمل  مطابق  سپس  و 
پل ها،  در  غيرطبيع  وضعيت  هرگونه  ه   مشاه با  م شود 
 . ود را برا درمان نزد پزش ببري ملتحمه  چشم و … 

يه با شير مادر٣  تغ
شود.  آغاز  تول  از  پس  سريع تر  هرچه  باي  شيرده 
ه م شود، مناسب ترين  لستروم نامي ه آغوز يا  نخستين شير 

م است و قبل  ار آغوز  ود است. اگر چه مق ا برا  غ
نوزاد  برا  ول  است  موجود  مادر  پستان  در  نوزاد  تول  از 
٤ (پيون  ود ار به ارتباط نزدي مادر و  اف است. اين 
اف  . آغوز عالوه بر داشتن مقادير  ن م م  ) نيز  عاطف
ه است  نن عفون  ، دارا عوامل ض پروتئين و ساير موادمغ
ود را در برابر عفونت ها تنفس و بيمار ها اسهال  ه 
. مادر باي هر زمان  ن ثر بيمار ها عفون محافظت م  و ا
ود طبق  . شيرده به  ، به او شير ده ه شيرخوار بخواه

 . ن م م  ود  خواسته  او به رش 

          Bonding ــBreast feeding                ۴ ــRooming In                      ۳ ــBaby Friendly Hospital                          ۲ ــ۱
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 پيشگير از عفونت 

مرتبط  نوزادان  مير  و  مرگ  باال  ميزان  با  عفونت ها 
اد بيش تر برا ابتال به عفونت  است. نوزادان نارس، استع
اشت  ه با نوزادان در تماس ان باي به . بنابراين افراد  دارن

 . نن فرد را رعايت 
فوع  نترل ادرار و م  

 ، بيشتر نوزادان طبيع در ٢٤ ساعت اول پس از تول
رد. اولين  فوع خواهن  ، م ادرار و در ٤٨ ساعت اول تول

ه است.  فوع نوزاد به رنگ سبز تيره و چسبن م
اد دفعات  ، تع نن يه م  ه از شير مادر تغ در نوزادان 
ردن  اد دفعات ادرار  اجابت مزاج بيشتر است. رنگ، بو، تع
نقش  يه  تغ فايت  و  ود  سالمِت  ارزياب  برا  فوع  م يا 

مهم دارد. 
نترل عاليم حيات   

ه در بيمارستان است،  ت  عاليم حيات نوزاد در طول م
 . نترل ش ين نوبت در روز  باي چن

٢ــ٤ــ٣ــ مراقبت ها روزانه  نوزاد: آيا م داني 
نوزاد به چه مراقبت ها روزانه ا نياز دارد؟ 

 استحمام 
ردن نوزاد در سالمت او اهميت بسيار دارد.  حمام 

رد ول دو تا سه  م توان نوزاد را هر روز شست و شو 
اف است.  بار استحمام در هفته برا او 

ردن نوزاد باي وسايل الزم مثل لگِن آب  قبل از حمام 
و  هنه  لباس،  حوله،  پارچه،  و  پنبه  ه  ت چن  نرم،  ليف  گرم، 

رد.  شورت پالستي را آماده 
هوا محل استحمام باي گرم باش و در معرض جريان 
ردن نوزاد، باي از آب با حرارت مناسب  . برا حمام  هوا نباش
ردن نوزاد متنوع است. بهتر  رد. روش ها حمام  استفاده 
ناف خارج از وان به روش زير  است نوزاد را قبل از افتادن بن

رد:  حمام 
. برا اين  ني ا چشم ها و صورت نوزاد را تميز  ــ ابت
ه  ه خيس ش ه  سرد ش ه در آب جوشي ه پنبه ا تميز،  ار ت
است، برداري و آن را از گوشه  داخل چشم به ماليمت به 

اگانه  ه پنبه  ج . برا هر چشم از ي ت شي طرف خارج ب
 . ني استفاده 

ه  پنبه  خيس ديگر  سپس صورت نوزاد را هم با ي ت
 . ني به همين روش تميز 

ن نوزاد را در پارچه ا نرم بپيچي  ، ب ــ در مرحله  بع
ه  حال  در   . اري بگ خود  ساع  رو  را  او  پشت  و  سر  و 
صورت او به طرف شماست، سر نوزاد را با ي دست گرفته 
و با دست ديگر سر و موها او را بشويي و با حوله به خوب 
ه وارد دهان و بين  . آب را باي به نحو ريخت  ني خش 

و چشم او نشود و از پشت سر سرازير شود. 

ه  ني و در حال  ــ سپس پارچه  دور نوزاد را باز 
م او را با  نوزاد به رو قرار دارد، گردن، زير بغل، سينه و ش

 . ني امًال تميز  ني و با پارچه ا  ليف تميز و نرم پا 
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به  و  برگرداني  م  ش رو  به  را  او  بع  در مرحله   ــ 

 . ني همين ترتيب پشت او را نيز تميز و خش 
ا ناحيه  تناسل و بع  ني و ابت هنه ها او را باز  ــ 
. با ليف نرم ران ها، ساق ها و انگشتان پاها  باسن او را بشويي

 . ني را پا و پس از شستن خش 

بهتر است در هفته ها اول از صابون و شامپو استفاده 
استحمام  برا  ماليم  شامپو  يا  صابون  آب  از  پس  و  رد  ن

ار برد.  ود به 
بع از افتادن بن نام م تواني نوزاد را در داخل وان يا 
ردن آرنج در  . حرارت آب را م تواني با فرو ني لگن حمام 

 . ني آن تعيين 

ردن آب و وسايل الزم صورت، چشم ها و  بع از آماده 
ردن  . بع از باز ني و بشويي سر را مطابق آن چه گفته ش تميز 
ه ا پنبه  خيس و  ردن ناحيه  باسن با ت هنه  بچه و تميز 
ه  اري طور  ن نوزاد را به آرام داخل لگن آب بگ هنه، ب

 . سر و صورت او خارج از آب باش

ن  ني تمام قسمت ها ب ردن نوزاد دقت  هنگام حمام 
شاله  ران و زير  از جمله پشت گوش ها، چين گردن، آرنج، 

بغل او تميز و خش شود. 
در  و  ني  خارج  آب  از  را  نوزاد  ردن،  حمام  از  بع 
. هرگز حوله  حوله ا بپيچي و به طور ماليم رو آن فشار دهي

 . شي ن او ن را رو ب

 ماساژ 
ردن  نوازش  و  لمس  با  غريز  به طور  مادر  و  ر  پ
ود  با  جسم  تماس   . نن م  برقرار  ارتباط  او  با  ود 
و لمس و نوازش او از اهميت زياد برخوردار است. ماساژ 
ود عالوه بر برقرار ارتباط عاطف بين  ن  دادن صحيح ب
ن، سرعت  ، باعث تقويت عضالت و مفاصل ب ود ين و  وال
ات دست و پا و بهبود جريان خون و دستگاه  ن به حر بخشي

عصب م شود. 
ماساژ  است  سرحال  ود  ه  مواقع  در  است  بهتر 

 . دادن ماليم را انجام دهي

را  ام ها  ان و  پشت  م،  ش ش  گفته  ه  ترتيب  به  سپس 
 . ني بشويي و با حوله ا نرم خش 
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  لباس نوزاد 
، سب و نرم باش و  لباس نوزاد باي از پارچه  نخ
ه  باش  طور  باي  لباس  شود.  انتخاب  ماليم  رنگ ها  از 
. توصيه م شود  ن ت  دست ها و پاها نوزاد به راحت حر
 . اقل ي اليه بيشتر از لباس بزرگساالن باش لباس نوزاد ح

ن نوزاد باي او را رو مالفه ا تميز  برا لباس پوشان

ا سر نوزاد را از  . باي ابت خواباني و با ماليمت لباس پوشاني
قسمت يقه درآورد و سپس دست هايش را ي پس از ديگر 
ود بزرگ تر م توان او را رو پا  رد. برا  داخل آستين 

 . نشاني و به همان ترتيب به او لباس پوشاني

 خواب 
ساعات  بيشتر   ، تـول از  پس  اول  روزهـا  در  نـوزاد 
ود را باي به خود  ار خواب  شبانه روز را در خواب است. مق

م م شود.  ود خواب او  رد. همزمان با رش  ار  او واگ

هنه   تعويض 
از  زيرا  است،  اشت  غيربه امر  نوزاد  ردن  اق  قن
گاه  و  ن  م  جلوگير  پاها،  و  دست ها  آزادانه   ات  حر
ي دررفتگ مفصل ران م شود.  ادن يا تش باعث تشخيص ن
ود و تأمين ويتامين  ن نور آفتاب به پوست  همچنين مانع رسي

D او م شود. 
ردن يا برا جلوگير  البته م توان برا راحت بغل 
پارچه ا  در  ماليمت  به  را  او  خواب،  هنگام  نوزاد  ن  پري از 
پوش  يا  هنه  از  نوزاد  برا  م شود  توصيه  امروزه   . پيچي
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هنه ها نوزاد باي نرم  و شورت ها الستي استفاده شود. 
در  بار  چن  باي  را  نوزاد   . ن ب  ج خوب  را  آب  و  باش 
ردن با آب ولرم شست و پس از  فوع  روز پس از ادرار يا م
ثيف را  هنه ها  رد.  ي استفاده  هنه  ج ردن از  خش 
ني و در زمان مناسب بشويي  در سطل ها دردار نگه دار 
. روش ها  ني رده، در آفتاب خش  ش  امل آب و به طور 
از  تمايل  برحسب  م تواني  شما  است.  متنوع  هنه  بستن 
 . ني روش ها مختلف تازدن سه گوش يا چهارگوش استفاده 

 بن ناف 
ه است باي هميشه تميز و  ه باق مان قسمت از بن ناف 
خش نگاه داشته شود. اين قسمت باي در معرض هوا قرار 
اشتن هرگونه پوشش بر رو آن خوددار شود.  بگيرد و از گ
و  ار  دست از  شود.  بسته  ناف  بن زير  باي  نيز  نوزاد  هنه  
شرايط  در   . ني اجتناب  ناف  بن رو  بر  آلوده  مواد  اشتن  گ
ه   ل هم توصيه نم شود. معموًال باقيمان طبيع استفاده از ال
ناف بع از ي تا دو هفته (به طور متوسط ١٠ روز) پس از  بن

 . تول م افت
اشت گوش   به

م توان  نوزاد  گوش  خارج  قسمت  ردن  پا  برا 
ردن قسمت  رد. نياز به تميز  ه ا پنبه  تميز استفاده  از ت

ار برد.  ن به  داخل گوش نيست و هرگز نباي گوش پا 
اشت مو و ناخن   به

وچ در شرايط  مو و ناخن نوزاد باي با قيچ ها 
وتاه و مرتب شود.  ود آرام است  ه 

 شست وشو دست ها 
ود  ه  ف اتاق از زمان  به علت تماس دست ها با 
ن خود رو زمين است يا چهار دست و پا راه  شي قادر به 

م رود، باي به طور مرتب دست ها او را شست. 

œ«“نو È نه«“Ë— vبهد»شت Èمترين مر»قبت ها
نه  نو  قبت ها  شتي مر سايل بهد هنرجويا به چند گر تقسيم شوند. هرگر بخشي  
قبت ها  مر ساير  پوشاند   لبا  هنه،  تعويض   ، ستحما نحو   خو  مو  هنر م  با  ند.  ال  به   

هند.  نجا  ي بز  س پالستي شي نو يا عر مو نه  نو   مد  شتي  بهد
ست؟  ر  فع  ل هايي برخو  چگونه  ها   ته ها يا مش هد به چه ن سپس هر گر توضيح 

✎

1 vفعاليت عمل

ل ها شايع نوزاد: آيا م داني  ٣ــ٤ــ٣ــ رفع مش
ل هاي در نوزادان شايع است و چگونه م توان آن ها  چه مش

رد؟  را برطرف 

 عرق جوش 
گاه جوش ها قرمز ريز بر رو قسمت ها مختلف 
ه  دي  … و  م  ش صورت،   ، پيشان گردن،  مانن  نوزاد  ن  ب
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و  نوزاد  ن  پوشان زياد  براثر  است  ن  مم حالت  اين  م شود. 
، بهترين راه، استفاده  ردن او ايجاد شود. برا پيشگير عرق 

از لباس ها زيرنخ و پوشش مناسب با دما محيط است. 
 گريه 

ان  ود ارتباط  برقرار  راه ها  از  ي  ردن  گريه 
. آن ها برا بيان  نن ه م خواهن ناراحت خود را بيان  است 
. بسيار از مواقع گريه ها نوزاد به  نن نيازهايشان گريه م 
هنه، دود سيگار و آلودگ هوا، نور  ، خيس بودن  دليل گرسنگ
، بلع هوا هنگام شيرخوردن، سرما يا گرما،  م يا زياد، شلوغ
ه مناسب به  ردن است. مادر با پاسخ خستگ و نياز به بغل 

 . ريج گريه ها او را تشخيص م ده گريه ها بچه به ت

هنه   زخم ناحيه  
حساس است و باي در نظافت آن  بسيار  پوست نوزاد 
ناحيه   اطراف  در  هنه  بستن  سبب  به  تا  رد  فراوان  دقت 
. برا جلوگير  شاله  ران سوختگ اتفاق نيفت تناسل و 
فوع پس از هر بار ادرار باي  از سوختگ ناش از ادرار و م
رد.  خش  امًال  و  شست  آب  با  را  تناسل  ناحيه   و  پاها 
صورت  در  گيرد.  قرار  هوا  معرض  در  نواح  اين  است  بهتر 
هنه ها نوزاد را در آب جوش  بروز هرگونه التهاب م توان 
شست و شو داد و نيز از روغن يا پمادها مخصوص استفاده 

رد. 

 زرد نوزاد 
ي  م گوين  يرقان  آن  به  ه  نوزاد  دوره   زرد 
از مسايل شايع است. زرد طبيع معموًال از پايان روز دوم 
ار خود  ثر مق ا تول شروع و در روزها چهارم و پنجم به ح
. گاه اوقات زرد  اهش م ياب ريج  م رس و سپس به ت
نوع  اين   . ن م  بروز  تول  از  پس  اول  ساعت   ٢٤ در  نوزاد 
زرد اغلب به علت ناسازگار خون مادر و جنين به وجود 
 . . اين نوزادان باي به سرعت زير نظر پزش درمان شون م آي
ود  برا رفع زرد غيرطبيع زير نظر پزش از قرار دادن 
زير نور المپ ها مهتاب مخصوص يا ساير روش ها درمان 

استفاده م شود. 

 برف دهان 
عامل اين بيمار نوع قارچ است و اغلب در نوزادان 
ن نقطه ها  ه م شود. عاليم اين بيمار ظاهرش شيرخوار دي
آن  سقف  قسمت  و  دهان  جانب  دوطرف  زبان،  رو  بر  سفي 

است. 
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م توان  اشت  به نان  ار تجويز  دارو  از  استفاده 

 . ن اين بيمار را بسيار زود درمان 
ان درآوردن   دن

ان شروع به  ان در ٧ــ٦ ماهگ اولين دن ود در بيشتر 
ان ها شير  ود ٣ سالگ همه  دن ن و تا ح ن م  ظاهر ش

 . د) درم آي (٢٠ ع
، ريزش  ان ها با ناراحت هاي مثل ب اشتهاي نيش زدن دن
ان همراه  ود ي آب دهان، ب قرار و ب خواب شبانه در  ش
در  دارد  دوست  بيشتر  ود  آوردن،  در  ان  دن زمان  است. 
آغوش مادر باش و نياز به احساس راحت بيشتر دارد. برا 
ود را با انگشتان  ، مادر م توان لثه   ود ين ناراحت  تس
اها  ه و تميز مالش ده و  او را تشويق به خوردن غ شسته ش
. هم چنين م توان خوردن هاي با  ن خن و نرم مثل ماست 
اشت ول در اين  بافت سفت مثل هويج و سيب در اختيار او گ
رد و نيز باي مواظب به  ود را تنها رها  مواقع هرگز نباي 
ان بود چون هميشه خطر خفگ  ود دهان بردن اجسام توسط 

وجود دارد. 
سيناسيون): ايمن ساز  ٤ــ٤ــ٣ــ ايمن ساز (وا
ود را زياد و او را در  ن  رت دفاع ب سيناسيون) ق (وا
محافظت  ود  دوران  خطرنا  بيمار ها  از  بعض  برابر 

بسيار  امر  تول  و  ب از  ان  ود ايمن ساز  بنابراين   . ن م 
حيات است. 

شور  سيناسيون  وا برنامه    ١٣٨٣ سال  آغاز  از 
ول زير است.  ان به شرح ج ود

ان  ود شور  ول ــ برنامه  ايمن ساز        ج
سنسن نوع وا

و تول هپاتيت ب١٭ ــ فلج اطفال ــ ب ث ژ٢٭٭ ب
هپاتيت ب ــ فلج اطفال ــ سه گانه دوماهگ 

، سياه سرفه و كزاز) (ديفتر
زاز)چهارماهگ ، سياه سرفه و  فلج اطفال ــ سه گانه (ديفتر
هپاتيت ب ــ فلج اطفال ــ سه گانه شش ماهگ

زاز)  ، سياه سرفه و  (ديفتر
، سرخجه و اوريون) دوازده ماهگ (سرخ
ه ماهگ زاز)هج ، سياه سرفه و  فلج اطفال ــ سه گانه (ديفتر

چهار تا شش 
سالگ ٭٭٭

زاز) ــ  ، سياه سرفه و  فلج اطفال ــ سه گانه (ديفتر
، سرخجه و اوريون)  (سرخ

سن  سن سه گانه، هر ده سال ي بار باي وا پس از آخرين نوبت وا
دوگانه بزرگسال تزريق شود ٭٭٭

يلوگرم برنامه   متر از دو  ان نارس و وزن  ود ٭ در 
، دو ماهگ و  ، ي ماهگ و تول سيناسيون هپاتيت ب در ب وا

شش ماهگ خواه بود. 
دوز٣  نصف  سالگ  ي  تا  ب ث ژ  سن  وا ار  مق ٭٭ 

بالغان است. 
٭٭٭ شش سالگ يعن ٦ سال و ١١ ماه و ٢٩ روز. 
، سياه سرفه  سن سه گانه (ديفتر ٭٭٭٭ استفاده از وا
زاز) پس از پايان شش سالگ ممنوع است و به جا آن باي  و 

رد.  سن دوگانه  بزرگسال استفاده  از وا
هري  چنان چه  نوزاد:  در  خطر  عاليم  ـ٤ــ٣ــ  ٥ ـ 
ه شود، در معرض خطر است و باي  از عاليم زير در نوزاد دي

ار م رود.  ب به  سن هپاتيت برا پيشگير از يرقان التهاب  ١ــ وا
سن ب ث ژ برا پيشگير از بيمار سل است.  ٢ــ وا

ه در ي نوبت تجويز م شود. ار از دارو يا عامل درمان  ٣ــ دوز (Dose): مق
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 : اشت ببرن نان به ار ود را نزد  ين،  فور وال

ــ زرد ٢٤ ساعت اول پس از تول 
ــ قرمز يا ترشح ها چر چشم و تورم پل 

ن قفسه  سينه  ه ش شي ــ تو 
ــ خوب شير نخوردن 

ردن  ــ ناله 
ن  ام ها و ب ن ان ــ تب يا سرد ش

رر شير  ــ استفراغ م
متر از ح معمول و ب حال  ــ تحر 

ير  ــ ب قرار و تحري پ
ــ وجود جوش ها چر منتشر در پوست 

ــ ترشح ها چر يا قرمز ناف
ام  بود ان ي يا  گ ش ــ رنگ پري

ست؟  ها بچه  متولد شد  ين  يا  خانو يا محله  شما 
ست؟  ستا بستر  ه  بيما شته باشد  ه نو بيما  يا خانو   مي شناسيد 

ست؟  ه نو  ها  معر خطر  يا خانو   مي شناسيد 
ست؟  ه نو  ها  بيما ما  يا خانو   مي شناسيد 

ست؟  ه نو  ها فو شد  يا خانو   مي شناسيد 
نيد.  ال بحث  ين پرسش ها   با  

✎

 2vفعاليت عمل

ود  يه   ـ٣ــ تغ ٥ ـ 
ام  مختلف  سال ها  در  ود  برا  يه  تغ بهترين 

است؟ 
يه  نوزاد با شير مادر: طبيع ترين  ـ  ٣ــ تغ ١ــ  ٥ ـ 
يب شير  يه  شيرخوار استفاده از شير مادر است. تر راه تغ
ين لحاظ  ب و  است  شيرخوار  نيازها  با  منطبق  امًال  مادر 

 . ن ود ايجاد م  مناسب ترين رش را در 
هن  ان خود شير ب ود ه واقعًا نم توانن به  مادران 
و  سوم  روز  از  ه  نم دانن  آن ها  از  ه ا  ع  . م ان بسيار 
م  چهارم ترشح شير در پستان ها بيشتر م شود، ول همان شير 

اف است.  روزها اول برا نوزاد 

توجه!

ند   به  ندگي  ماهه     ٦ و   گر    
هد تغذيه   با شير ما مناسب  ، نشا مي  يا شو افي 

ست.  بو 

ـ٣ــ مزايا شير مادر: آيا م داني شير مادر  ـ  ٥ ـ  ٢ ـ 
چه مزاياي دارد؟ 

 ، ود برا  بسيار  مزايا  دارا  مادر  شير  با  يه  تغ

مادر و جامعه است. 
ود   مزايا شير مادر برا 

شير مادر به تنهاي م توان از لحظه  تول تا پايان ٦ 
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اي شيرخوار طبيع را برا رش تأمين  ماهگ تمام نيازها غ

 . ن
ود  ه  ه  ايمن است  آغوز حاو مواد مفي و ارزن

 . ن را در مقابل بيمار ها عفون محافظت م 
ابتال  احتمال  مادر  شير  در  عفونت  ض مختلف  مواد 
شيرخوار را به بسيار از عفونت ها به ويژه عفونت ها گوارش 

 . اهش م ده و تنفس 
ه  ان شيرخوار  ود ميزان ابتال به انواع حساسيت ها در 

متر است.  نن بسيار  يه م  از شير مادر تغ
نن به علت سوخت  يه م  ه از شير مادر تغ ان  ود در 
، احتمال  ل افزايش چرب خون، چاق ، مش و ساز بهتر چرب
، مفصل و بيمار قن  خطر ابتال به بيمار ها قلب ــ عروق

متر است.  در بزرگسال 
چرب و پروتئين شير مادر بهتر از چرب و پروتئين ديگر 
دردها  دليل  همين  به  م شود.  ب  ج و  هضم  شيرها،  انواع 
ن گاز، استفراغ و حساسيت نسبت به پروتئين  ، جمع ش قولنج

ه م شود.  متر مشاه در اين شيرخواران 
ا  پي تغيير  شيرخوار  رش  با  همراه  مادر  شير  يب  تر
است  متر  شير  ه  وع هر  شروع  در  مادر  شير  چرب   . ن م 
م  ريج بيشتر م شود. اين تغييرها  و سپس ميزان آن به ت

 . ن بزرگ به سير نگه داشتن شيرخوار م 
ا  اف در شير مادر به خصوص ابت به علت وجود آب 
ه، اشتها او تحري م شود  شير، تشنگ شيرخوار برطرف ش
ا او فقط شير مادر است نياز به دادن آب  ه غ و تا زمان 

به او نيست. 
ه  است  ح  به  مادر  شير  پروتئين  و  يم  س ميزان 
وارد  مه ا  ص  ، ه ان نش امل  هنوز  ه  نوزاد  ليه ها  به 

 . ن نم 
يزه و دارا درجه حرارت مناسب و عار  شير مادر، پا

رب است.  از آلودگ مي
يه با شير مادر رابطه  عاطف بين مادر و فرزن را  تغ

. تماس و توجه مادر هنگام شيردادن اثر مطلوب  ن بيشتر م 
بر رش شيرخوار دارد. 

لسيم شير مادر بهتر انجام م شود.  ب آهن و  ج
يه  ه از شير مادر تغ ان  ود احتمال بروز اسهال در 
ه از شيرها ديگر  ان است  ود متر از  نن به مراتب  م 
 ِ سوختگ فوع،  م نوع  سبب  به  هم چنين   . نن م  استفاده 

ه م شود.  متر دي  ١ ناحيه  تناسل
دچار  متر  نن  م  يه  تغ مادر  شير  از  ه  ان  ود
مصنوع  يه   تغ و  زن  گول  از  ناش  ان  دن ل ها  مش

 . م شون
يه  تغ سوء  سرطان ها،  و  مغز  ريه،  گوش،  ليه،  عفونت 
متر  م شون  يه  تغ مادر  شير  از  ه  ان  ود در  چاق  و 
ان باهوش ترن و از نظر تربيت آنها را  ود . اين  اتفاق م افت
ار و اعتياد نيز در آن ها  رد و بزه راحت تر م توان تربيت 

ه م شود.  متر دي
 مزايا شيرده برا مادر 

در  مادر  شير  با  شيرخوار  ّرر  م و   ٢ انحصار يه   تغ
او  ار  تخم گ ان  ام و  مادر  ماهانه   عادت  روز  و  شب 
متر  ازد و در نتيجه، حاملگ ها زودرس  را به تعويق م ان

 . اتفاق م افت
سريع تر   ، م دهن شير  نوزادانشان  به  ه  مادران  رحم 
جمع م شود و به حالت اول برم گردد. برگشت سريع رحم به 
 ، ن عادت ماهانه به دليل شيرده حالت طبيع و ديرتر شروع ش

م خون مادر م شود.  باعث جلوگير از 
چرب  از  چون  م دهن  شير  نوزادشان  به  ه  مادران 
 ، نن ه  دوران باردار برا ساختن شير استفاده م  ذخيره ش
و  پستان ها  و  م دهن  دست  از  را  خود  اضاف  وزن  زودتر 
امشان نيز به همين دليل زودتر به حالت طبيع قبل از  ساير ان

باردار برم گردد. 
ان و نيز احتمال  احتمال ابتال به سرطان پستان و تخم

متر است.  پو استخوان در سنين باال در زنان شيرده 

                         Exclusive Breast Feeding ــDiaper rash                       ۲ ــ۱
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نش در جريان  ود با ب رر  مادر به دليل تماس ها م
ه از اين تماس حاصل  شيرده و احساس آرامش و رضايت 

م شود، وضع روح و عاطف بهتر خواه داشت. 
 مزايا شير مادر برا خانواده و جامعه 

ارد.  يه با شير مادر هزينه ا برا خانواده ن تغ
زياد  هزينه   مصنوع  شيرها  خري  ه  حال  در 

دارد. 
بيمار  متر   ، نن م  يه  تغ مادر  شير  از  ه  ان  ود
اهش  ، در نتيجه هزينه  درمان آن ها به طور مشخص  م شون

 . م ياب
نن  م  يه  تغ خود  شير  از  را  انشان  ود ه  مادران 
ه، از خروج  امل  مناسب نسل آين م به رش و ت عالوه بر 
شور برا ورود شير خش  مبالغ هنگفت ارز به خارج از 
م  شور  اقتصاد  توسعه   به  طريق  اين  از  و  جلوگير 

 . نن م 
شير  با  يه  تغ در  اساس  ته ها  ن ـ٣ــ  ٣ــ  ٥ ـ 

مادر 
يه با شير مادر باي بالفاصله بع از تول شروع شود.  تغ
ن  ردن نوزاد و پوشان بهتر است در اتاق زايمان پس از خش 
ارن و با تماس پوست با  سر او، نوزاد را رو سينه  مادر بگ

يه با شير مادر آغاز شود.  پوست تغ
ود دارد و نياز نوزاد هم در همين ح  آغوز، حجم مح
ار شير مادر را مطابق  ّرر شيرخوار، مق ن ها م ي است. م

 . ود افزايش م ده نياز و رش 
يه باي از هر دو پستان  ه تغ در هفته ها اول، در هر وع
به نوزاد شير داد تا سبب تحري ترشح شير شود. به اين ترتيب 
اشته  گ ديگر  پستان  به  نوزاد  پستان،  ي  تخليه   از  بع  ه 
شود. در هفته ها بع برحسب نياز و ميل شيرخوار م توان از 

رد.  ي يا هر دو پستان استفاده 
ت شيرخوردن از هر پستان و فواصل شيرخوردن  طول م
شيرخوار  دلخواه  و  ميل  مطابق  باي  تول  اول  روز  همان  از 
رد. شيرخوار برحسب نياز  ود  باش و هرگز نباي آن را مح
ه مايل است باي با  و گرسنگ در هر ساعت از شب يا روز 

ود  ل در ٦ ماهه  اول باي  يه شود. به طور  شير مادر تغ
بار  ١٢ــ   ٨  روزانه  سالمت،  وضع  و  اشتها  برحسب  شيرخوار 

شير مادر را بخورد. 
مادر  ه  داروي  از   ( درص (٢ــ  ١  م  بسيار  ميزان 
ضرر  ب  آن ها  بيشتر  ه  م شود  او  شير  وارد  ن  م  مصرف 
زيرنظر  باي  شيرده  زمان  در  داروها  مصرف  بنابراين   . هستن

 . اشت باش نان به ار
ـ٣ــ اصول شيرده و شيوه ها آن: قانون  ـ  ٥ ـ  ٤ ـ 
م است يعن هرچه شيرخوار بيشتر  عرضه و تقاضا بر شير مادر حا
ان  فرزن دارا  مادران  حت  م شود.  تولي  بيشتر  شير  بم 

 . نن يه  ان خود را با شير خودشان تغ ود دوقلو م توانن 

و  باش  داشته  اف  استراحت  و  خوب  يه  تغ باي  مادر 
ل  مش هر  مادر  چنان چه   . باش خوش خلق  شيرده  هنگام 
اشت  به نان  ار با  باي  داشت  ش  فرزن شيرده  درباره  

 . ن مشورت 
ارها زير را برا شيردادن به نوزاد انجام  مادر باي 

 : ده
و  آب  با  را  دست هايش  شيردادن،  هربار  از  قبل  ١ــ 
. شست وشو پستان ها الزم نيست ول چنان چه  صابون بشوي
تمايل دارد م توان پستان ها و مخصوصًا نو پستان را با آب  
اف  . اين عمل ي بار در روز  ن ه  نيم گرم تميز  جوشي

است. 
ماده   هيچ  از  استفاده  پستان ها  شستن  برا 
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زيرا  نم شود  توصيه  ل  ال يا  صابون  مانن  ه  نن عفون  ض

ن است باعث تر خوردن نو پستان ها شود.  مم
خودش  هم  ه  بگيرد  بغل  در  نحو  به  را  ود  ٢ــ 
ود وضع راحت داشته باشن و پستان را طور در  و هم 
نش را  شي ه بين او را نپوشان و نفس  ارد  ود بگ دهان 

 . ن ال ن دچار اش

ود  دهان  در  صحيح  به طور  پستان  نو  اگر  ٣ــ 
ان  ام اشته شود، باي هاله  قهوه ا رنگ دور آن هم تا ح گ
ه به طور صحيح به او  در دهان شيرخوار قرار گيرد. نوزاد 
ن و مادر نيز  ن آن را رها م  شير داده م شود، پس از سير ش

دچار زخم نو پستان نم شود. 

ه مادر مطمئن شود به طور صحيح پستان را در  برا آن 
 : ن ته ها زير را بررس  اشته است باي ن دهان نوزاد گ

 ، نش باش اد ب ود مستقيم و در امت ــ سر 
 ، ه باش ود به پستان مادر چسبي ــ چانه  

 ، ود به طرف بيرون برگشته باش  ِ ــ لِب پايين
ا تن و سطح  ن و عميق باش (ابت ن ها او  ي ــ م
چن م م زن و سپس آهسته و عميق ادامه م ده و گاه 

 ،( ن ث م  م
ه شود،  ا قورت دادن شير شني ــ ص

 . ن ــ مادر در هنگام شير دادن احساس درد ن
٤ــ پس از شيردادن هيچ گاه نباي نو پستان را از دهان 
ن،  سيرش از  پس  خودبه خود  نوزاد  زيرا  شي  بيرون  ود 
ناگزير  مادر  ه  آم  پيش  وضعيت  اگر   . ن م  رها  را  پستان 
به قطع شيرده شود، م توان به گونه  او فشار آورد يا چانه 
از  را  دست  ه   تميزش وچ  انگشت  يا  ش  ب پايين  را  او 
ن تا نوزاد احساس خأل ناش  گوشه  دهان شيرخوار وارد 

 . ن ن را ن ي از قطع م
 ، ن ن ثيف  را  لباس  شير،  ترشح  ه  اين  برا  ـ  ٥ ـ 
اشت تا  م توان پارچه ا تميز و لطيف در داخل سينه بن گ

ن لباس شود.  ن و مانع خيس ش ب  ه را ج شير ترشح ش
خوردن  شير  هنگام  هوا  م  بسيار  ار  مق معموًال  ـ  ٦ ـ 
ر پس از  ه  شيرخوار م شود. بهتر است مادر يا پ وارد مع
شيردادن، نوزاد را چن دقيقه به حالت ايستاده يا نشسته بغل 
ن و به آهستگ به پشت او بزن تا هوا اضاف با آروغ زدن 
طبيع  شود  خارج  هوا  همراه  شير  ار  مق اگر  شود.  خارج 

است. 
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مادر  چنانچه  شاغل:  مادران  شيرده  ـ٣ــ  ـ٥ ـ  ٥ ـ 
يا  است  منزل  از  دور  او،  ار  محل  و  ن  ار  است  مجبور 
جوار  در  ود  از  نگه دار  مناسب  انات  ام يا  ود  مه
ارد و مادر نم توان از مرخص ساعت  ارش وجود ن محل 
در  و  ه  دوشي را  خود  شير  باي   ، ن استفاده  شيرده  برا 
را  مراقبت  ه  فرد  تا  ن  نگه دار  تميز  و  خن  محل 
ه  دوشي شير   . ن يه  شيرتغ اين  با  را  ود  دارد،  ه  عه به 
ود  (ح اتاق  معمول  دما  در  ساعت  ـ٦  ٨ ـ  م توان  را  ه  ش
ديگر  حرارت  منابع  و  آفتاب  از  دور  سانت گراد)  درجه    ٢٥
ن  رد. برا دوشي و تا ٤٨ــ٢٤ ساعت در يخچال نگه دار 
 . يزه باش امًال پا شير، دست ها و ظروف جمع آور شير باي 
استفاده از ظروف پالستي برا جمع آور و ذخيره  شير 
ن شير باي  بهتر از ظروف شيشه ا است. مادر هنگام دوشي
چهار انگشت را زير هاله  قهوه ا پستان و شست را باال 
ارد. سپس پستان را به طرف قفسه  سينه فشار داده،  هاله بگ
ش و سرانجام به قسمت لبه  هاله  پستان فشار ده  بيرون ب
ن شير  تا شير خارج شود. هرگز نباي نو پستان را برا دوشي

فشار داد. اين شير با فنجان به شيرخوار داده م شود. 
در  م توان  دارد،  ماه   ٦ از  بيش  شيرخوار  چنان چه 
اها  ه  او با غ ه ش ساعات دور مادر عالوه بر شيِر دوشي

يه شود.  م نيز تغ

ـ٣ــ جانشين ها شير مادر: بهترين جانشين  ـ٥ ـ  ٦ ـ 
شير مادر شير مادران ديگر (دايه) است. اگر دايه يافت نشود 
خش  شير  از  چنان چه  م شود.  استفاده  مصنوع  شير  از 
ه باي با هم مخلوط  ار پودر و آب  استفاده م شود، رعايت مق

ه، ضرور است.  ه  خن ش شود و استفاده از آب جوشي
ه  جوشاني هربار  باي  ه  سرشيشه  و  شيشه  از  استفاده  چون 
ود است، توصيه  ل ها و عارضه هاي برا  شون دارا مش
ه خود شيرخوار  م شود شير را با فنجان و در حالت نشسته 

بخورد، به او داد. 
بهتر است از بطر و گول زن به دليل عوارض زياد 
ود و سالمت او استفاده نشود. استفاده از آن ها شير  برا 
همچنين   . م زن پس  را  پستان  ود  و  ن  م  م  را  مادر 
، انگل و قارچ را افزايش م ده و  شيوع بيمار ها عفون

 . لم را نيز باعث م شون ان و ت ل ها دن مش

اگر شير تازه  دام استفاده م شود باي با توجه به نوِع 
ر به  م ش ار بسيار  م آب رقيق شود، مق آن و سن نوزاد با
ود  ردن، آن را به  ن و خن  آن افزود و پس از جوشان
ه به اين ترتيب برا شيرخوار آماده م شود از نظر  داد. شير 

تحمل پروتئين و امالح بهتر است.
ـ٣ــ موارد منع شير مادر: شير مادر با داشتن  ٧ــ  ٥ ـ 
ود است و تا  ن برا  ا و نوشي مواد ايمن بخش بهترين غ

ود نباي از شير مادر محروم شود.  ان  ام ح
ود نباي مانع شير خوردن  : بيمار بودن  ود بيمار 
ن  مم  . ياب ادامه  مادر  شير  با  يه  تغ م شود  توصيه  و  شود  او 
ن سينه داشته باش و يا  ي متر برا م رت  ، ق ود است 
ود را مرتب  ، ول در هر حالت مادر باي  متر بم ت  م
ا است  ود بيمار، شير مادر قابل هضم ترين غ . برا  شير ده
. اين آرامش باعث  ود آرامش م ده ن پستان مادر به  ي و م
ود م شود پس باي در طول  تقويت ايمن و بهبود سريع تر 
ود  ود حفظ شود و  ود تماس مادر و  ت بيمار  م
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از مزايا تماس با مادر و شير مادر محروم نشود. 

يه با شير مادر، بيمار  بيمار مادر: ي از داليل قطع تغ
ي  مادر است. توصيه م شود مادر  جز  در موارد بيمار ها ش
ود در خطر است، به شيرده ادامه  ه جان او و  يا زمان 
ت بيمار او بيمار زا نخواه بود  . شير مادر در طول م ده
چون پادتِن عوامل بيمار زا در شير او ايجاد م شود. حت اگر 

. او م توان  ل آفرين باش عوامل بيمار زا در مادر بيمار مش
ردن و سالم ساز  اشت از روش ها ايمن  نان به ار با نظر 
ت بيمار مايل نيست  . اگر مادر در طول م ن شير استفاده 
وش تا پستان ها شير  ود را شير ده بهتر است شير را ب

 . نن و پس از بهبود او، شيرده ادامه ياب تولي 
مشاوره  او  با   ، باش ز  اي بيمار  به  مبتال  مادر  اگر 

توجه!

مه  هي  ست بايد  به شير ، سالم  بي خطر  شتي شير ما بيما نا بهد ا چنا چه بنابه توصيه  
ست.  ستفا  شير غيرما خطرنا تر  خو شير ما  ير شر  هد 

در  جايگزين  يه   تغ  . م شون جويا  را  او  نظر  و  م شود 
ش شير ده و  ود ه مادر نخواه به  صورت توصيه م شود 
شيرها جايگزين در دسترس باش و نحوه  تهيه، نگه دار 
صورت  اين  در  شود،  انجام  صحيح  به طور  شير  ن  خوراني و 
ل ها  مش و  يه  سوء تغ  ، عفون بيمار ها  دچار  ود 

 . يه ا نخواه ش تغ
مواد  و  سرطان ها  ض مثل  داروهاي  شيرده  مادِر  اگر 
، باي  ن ه در شيرده ممنوع است، مصرف م  تيو  راديوا

اشت راهنماي شود.  نان به ار توسط 
ود  ميل  يه  ت ـ٣ــ تغ ـ٥ ـ  ٨ ـ 

ود زير ي سال  يه   تغ
يه  انحصار با شير مادر برا  تا شش ماهگ فقط تغ
ت هيچ چيز ديگر، حت آب، جز  اف است. در اين م شيرخوار 
ود م شود  ه منجر به تعريق زياد  در شرايط گرما بيش از ح 
ود از ١٥ روز پس از تول باي قطره  مولت  نباي داده شود. 

 . ن ه مصرف  ار توصيه ش ويتامين يا A + D به مق
تنها با خوردن شير  ود  اي  نيازها غ هفتم  از ماه 
م شروع  اها  مادر برطرف نم شود و عالوه بر آن، دادن غ
ه  ان معنانيست  . البته اين ب م شود و تا ١٢ ماهگ ادامه م ياب
ود تمايل  ه باي هر زمان  ن بل م  مادر دفعات شيرده را 

اقل ٨ بار در شبانه روز)  . (ح ه داشت شير خود را به او ب
آماده  دليل  به  ماهگ   ٤ از  قبل  م  اها  غ شروع 

غير  اهاي  غ يرش  پ برا  شيرخوار  گوارش  دستگاه  نبودن 
شرايط  در  ا  غ تهيه   است.  نادرست  ام  اق مادر  شير  از 
را  اسهال  جمله  از  عفونت ها  به  ابتال  ان  ام نيز  اشت  غيربه

افزايش م ده و باعث توقف رش شيرخوار م شود. 
ه:  اي است  ود غ ا برا   مناسب ترين غ

 . ــ نرم و هضم آن راحت باش
 . ــ مواد اوليه  آن در دسترس خانواده باش

 . اي خانواده باش ــ ارزان و مناسب با عادت ها غ
ن  ، پروتئين، مواد  مع ــ مقو و مغ باش يعن انرژ

 . ن ود را تأمين  و ويتامين ها مورد نياز 
رد:  ميل رعايت  يه  ت ه باي در تغ  اصول 
ا  ريج به غ ار و نوع باي به ت اي از نظر مق ــ مواد غ

ود اضافه شود. 
به  ريج  ت به  و  شود  شروع  ساده  ا  غ نوع  از  ــ   

 . ن ا تغيير  مخلوط از چن نوع غ
م بر ميزان آن افزوده شود.  م  م شروع و  ار  ــ از مق
ود ٧ــ  ٥ روز  ي باي ح اي ج ــ بين افزودن ماده  غ
ا  ، سپس غ ن ا اول عادت  فاصله باش تا شيرخوار به غ

ي به او داده شود.  ج
م بع از پايان ماه ششم  ا  ــ بهترين سِن شروع غ
ن است در فاصله  ٤  ان مم ود گ است ول برخ از  زن

 . م نياز داشته باشن ا  تا ٦ ماهگ به غ
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اها در شروع باي نسبتًا رقيق باشن و غلظت آن ها  ــ غ
آن ها  غلظت  بر  ريجًا  ت سپس   ، باش مادر  شير  از  بيشتر  م 
به  اها  غ ريج  ت ن  ش سفت  و  غلظت  افزايش  شود.  افزوده 

 . ن م م  ن  يادگير عمل جوي
ار  م را باي با قاشق به شيرخوار داد و مق ا  ــ غ

رد.  آن را از ي قاشق مرباخور شروع 
ا   غ به  شيرخوار   ، ميل ت يه   تغ شروع  در  اگر  ــ 
رد برا ي  مخصوص خود ب ميل نشان داد نباي پافشار 

 . هي ا را به او ب ، سپس دوباره غ ني ف  تا دو هفته آن را ح
اها  . غ ني ن را آغاز م  ا جوي ــ وقت دادن غ
ود آن را نخورد  ه  قبل را هم ادامه دهي مگر در موارد 

 . ِم تحمل نشان ده يا نسبت به آن حالِت ع
ميل  يه  ت  شروع و نحوه  تغ

م توان  ود  ميل  ت يه   تغ برا  زير  راهنما  از 
رد.  استفاده 
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اي برا  در ماه  هفتم، غالت مانن برنج بهترين ماده  غ
م است. زيرا هضم اين گروه از مواد آسان تر  ا  آغاز غ
يه با  ه م توان تغ اهاي است  است. فرن ي از بهترين غ
ازه  ي تا سه قاشق مرباخور  آن را ي بار در روز به ان
به  شيرخوار  تمايل  و  تحمل  برحسب  ريج  ت به  و  رد  شروع 
، شيربرنج و حريره   يه  شيرخوار با فرن ار آن افزود. تغ مق

بادام را م توان تا ٢ هفته ادامه داد. 
 ، در هفته  سوم، مصرف انواع سبز ها مثل سيب زمين
يه   تغ برا   … و  لوبيا  وسبز،  گشنيز،   ، جعفر هويج، 
با  م توان  فرن  بر  عالوه  هفته  اين  در  م شود.  آغاز  ود 
مواد  ه  سوپ  رد.  تهيه  سوپ  برنج  و  سبز ها  از  مخلوط 
ا مناسب  ، غ ه باش اي فوق به خوب در آن پخته و نرم ش غ
برا شيرخوار است. بهتر است سبز ها را ت ت و به مرور 

رد.  به سوپ اضافه 
م گوشت به سوپ  ار  از هفته  چهارم م توان مق
تقسيم  وچ  قطعات  به  باي  را  گوشت  رد.  اضافه  ود 
امًال پخته  ه باي  رد  رده استفاده  رد و يا از گوشت چرخ 
ا مناسب برا شيرخوار  . پوره  سبزيجات نيز غ و له شون
به  نخودسبز  و  هويج   ، سيب زمين با  م توان  را  پوره  است. 

رد.  ره تهيه  م روغن يا  ه و همراه با  صورت پخته ش
زرده   دادن  م توان  سوپ  بر  عالوه  هشتم،  ماه  در 
ا  . ابت امًال آب پز و سفت باش رد، زرده باي  تخم مرغ را آغاز 
ه را  ازه  ي قاشق چايخور از زرده  پخته ش باي به ان
رد و به شيرخوار داد  ه له  ه و سرد ش در آب يا شير جوشي
ار  ريج افزايش داده تا در ي هفته به مق ار آن را به ت و مق
. آن گاه م توان ي روز در ميان ي  امل برس ي زرده  
امل يا هر روز نصف زرده  تخم مرغ به شيرخوار داد.  زرده  
ه  تخم مرغ تا ي سالگ توصيه نم شود و  استفاده از سفي
زرده   دادن  شروع  دارن  حساسيت  زمينه   ه  ان  ود در 
ه  آن بع از ١٨ ماهگ  تخم مرغ نيز بع از ي سالگ و سفي

توصيه م شود. 
ا  يرش بيشتر شيرخوار، سوپ و غ با افزايش سن و پ
ردن  اها سفت تر شود يعن باي با اضافه  يل به غ نرم باي تب

ن در  امل جوي ن، عمل ت م قابل جوي اها سفت تر و  غ
ريج اضافه  اها سفت تر را به ت شيرخوار تقويت شود. اگر غ
ه استفاده  اها آب صاف يا له ش ت ها از غ نيم و برا م ن
ل  اها سفت دچار مش ن غ ًا در عمل جوي ود بع شود، 
ه ها  ود ٨ ماهگ ت ار م توان از ح . برا اين  خواه ش

ويت هم به دست شيرخوار داد.  نان يا بيس
ا شيرخوار ماست نيز اضافه  از ٨ ماهگ م توان به غ
ه به سوپ  رد. شروع استفاده از حبوبات از ٩ ماهگ است 
ه  شيرخوار اضافه م شود. م توان از انواع حبوبات خيس ش
س، ماش  ، مانن ع ه باش امًال پخته و نرم ش ه  ه  ن و پوست 
پروتئين  تأمين  برا  خوب  منبع  حبوبات  رد.  استفاده  لوبيا  و 
يل  تش را  امل  ا  غ مادر  شير  و  غالت  با  و  امالح ان  و 

 . م دهن
ود  اي  آب ميوه نيز در اواخر ٨ ماهگ به برنامه  غ
ن است. دادن  ه حاو ويتامين و امالح مع اضافه م شود 
ه و از ي قاشق  آب ميوه را باي در آغاز به صورت رقيق ش
رد و  ريجًا بر ميزان آن اضافه  مرباخور در روز شروع و ت
ت ٥ تا ٧  . بهتر است م به ١٠ تا ١٥ قاشق مرباخور رسان
روز فقط از ي نوع آب ميوه استفاده شود تا اگر ناسازگار 

داشت شناخته شود. 
اها نامبرده  شيرخواران در پايان ي سالگ عالوه بر غ
ه  . غالت  نن اها خانواده استفاده  ريج از غ م توانن به ت
صورت  به  برنج  مانن  دارد،  را  آن ها  ن  جوي رت  ق شيرخوار 
ته ها مختلف مخلوط با سبز ها، حبوبات و گوشت ها نرم 

 . اها مناسب ان از انواع غ
گ به علت سرعت زياد  ود در اواخِر سال اول زن
اها بيشتر دارد ول  رش و فعاليت زياد احتياج به انرژ و غ
م است. بنابراين الزم است در  ه  او هنوز  از طرف حجم مع
اين سن عالوه بر استفاده از شير مادر، روزانه به دفعات به او 

م داده شود.  ا  غ
به  ر  ش ادويه و   ، نم افزودن  از  گ  زن سال اول  در 
ود در اين  رد زيرا ذائقه   ود باي خوددار  ا  غ

ل م گيرد.  زمان ش



٢٠٠٢٠٠

مراقبت از مادر و كودك در خانه: مراقبت از كودك
ود  ا  ه ابت ، مادر باي در هر وع گ در سال اول زن

 . ه م ب ا  ن و بع به او غ يه  را با شير خود تغ
ميل را در سال اول طبق  يه  ت ني دفعات تغ سع 

 . ني ود تنظيم  ول زير برا  ج

  
ميل  يه  ت ول دفعات تغ               ج

ود  ميلسن  يه  ت دفعات تغ
ني و به سه بار در ٧ ماهگ از ي بار در روز شروع 

روز برساني 
٤ تا ٥ بار در روز ٨ و ٩ ماهگ 

٥ بار در روز ١٠ و ١١ ماهگ 
ا سفره  خانواده از پايان ١٢ ماهگ  ود را با غ ريج  به ت

ني  آشنا 

ود از ١ تا ٢ سالگ  يه   تغ
ي م شود.  يه با شير مادر همچنان تأ ــ بر ادامه  تغ
م و بع شير مادر داده  ا  ا غ گ باي ابت در سال دوم زن

شود. 
بار در روز  تا ٥  مادر) ٤  شير  يه (غير از  تغ دفعاِت  ــ 

 . باش
ا تغييرهاي داد تا هضم آن راحت تر  ــ هنوز باي در غ
باره و به صورت آن چه در  ا ي ن است اگر غ باش زيرا مم
ا برا او  ود داده شود، هضم غ سفره  خانواده است به 

 . دشوار باش
امًال  ته يا  ــ در سفره  خانواده اگر برنج به صورت 
م آِب خورش  ه نيست م توان آن را با پشت قاشق و  نرم ش

ود داد و يا اگر در سفره  خانواده  رد، سپس به  نرم و له 
آب  با  را  نان  م  م توان  هست  و …  سيب زمين  خورا 
وچ گوشت به  ه ها  رده، با سيب زمين و ت خورش نرم 

ود داد. 
ار  لسيم و پروتئين با شير مادر و مق ود به  ــ نياز 

ه در روز م خورد تأمين م شود.  ماست و لبنيات 
ه درباره   م به همان صورت  م  ه  تخم مرغ  ــ سفي
امًال پخته و سفت  ه بود به صورت  زرده  تخم مرغ شروع ش
امل م رس و م توان  ه   ريج به ي سفي ه شروع و به ت ش

ود داد.  امل به  ي روز در ميان ي تخم مرغ 
و  شود  داده  دخالت  خوردن  ا  غ در  فعاالنه  ود  ــ 

توجه!

 : ير ي سا خو شو ا  و ير به  يي  غذ   مو
، پنير، ميگو،  لم، گوجه فرنگي، سفيد  تخم مر  ، سفنا  ، ، خربز يو  ، نگو لبالو،   ، تو فرنگي، گيال

ميني، عسل  ... . ، با  شير گا
 . و شو گي   لو ست باعث حساسيت يا  ن  ين مو مم
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دهان  به  و  بردارد  وچ  قاشق  يا  دست  با  را  ا  غ او  خود 

ببرد. 
اها مخصوص  ــ از ١١ ماهگ به بع زمان انتقال از غ

ا سفره  خانواده است.  به غ
رات و  ربوهي اي دارا پروتئين،  ــ حبوبات از موادغ
ريج بر تنوع حبوبات مصرف  امالح است و در سال دوم به ت
ه با  امًال پخته ش افزوده م شود. آن ها را م توان به صورت 
ود  يرش  ره (ترجيحًا در صورت پ سيب زمين و روغن يا 

ود داد. ه و ب بو) به  از روغن زيتون تصفيه ش
وچ  ود  ه   ه هنوز هم مع ــ باي توجه داشت 
رد.  ار زياد آب ميوه يا خود ميوه پر  است و نباي آن را با مق
الت،  ، ش ان ١ تا ٢ ساله تنقالت مثل پف ود ــ به 
ود زياد باش  چيپس و … نباي داده شود، چنان چه فعاليت 
امًال خرد و  ه  ويت، بادام و پسته  خام  ، خرما، بيس بستن
ا به او داده شود و جا  ه بع از غ ه است به شرط  له ش

ا را نگيرد مفي است.  ه ها اصل غ وع
ــ ط سال دوم، مصرف ويتامين ها A و D و قطره  
ه آهن موجب سياه  آهن باي ادامه داشته باش و اين موضوع 
ه باي قطره ها را  ان ها م شود نباي مانع مصرف آن شود بل دن
ود  در قاشق چا خور ريخت و سپس در انتها دهان 
ان مخصوص دارد)  رد (برخ از انواع قطره ها قطره چ تخليه 

م آب به او داد.  ار  و بالفاصله پس از آن مق
بيشتر  ود  استقالل  احساس  دوم  سال  اواخر  در  ــ 
ا م خورد و م توان از همه   م شود و خودش به تنهاي غ
. مادران در اين  ن اها سفره   خانواده به دلخواه استفاده  غ
ه  اف و پرانرژ  اي  گ باي به مصرف موادغ مرحله از زن

 . نن ود الزم است توجه  برا رش 
ود   از شير گرفتن 

پيشنهاد  زير  ته ها  ن ود  گرفتن  شير  از  هنگام 
: م شون

ــ وقت مناسب برا از شير گرفتن، معموًال بع از ٢ 
سالگ است. 

 . ا دهي ود ٤ تا ٥ نوبت در روز غ ــ به 

اي  ه ها غ اد وع ا و تع ــ در صورت نياز، ميزان غ
 . را افزايش دهي

. به عنوان مثال  ــ فواصل بين شيرده را افزايش دهي
. پس از ي تا ٢ هفته  ني ا در طول صبح شيرده را قطع  ابت

 . ني ازظهر را هم قطع  شيرده در طول بع
احساس  اري  بگ و  ني  محبت  بيشتر  ود  به  ــ 

 . نزدي بيشتر به مادر داشته باش
را  او  دارد،  خوردن  شير  به  تمايل  ود  ه  زمان  ــ 
ن است عصب و ناراحت  ني زيرا مم با زور از خود دور ن

شود. 
 . ني ــ سرانجام شيرده در طول شب را هم قطع 

ود به  ردن  ــ صبر و حوصله  مادر در عالقه من 
اها مختلف تأثير زياد دارد.  غ

ود از ٢ تا ٥ سالگ  يه   تغ
ان،  ود نياز  مورد  موادمغ  ليه   تأمين  برا 
اي  غ مختلف  گروه ها  از  يب  تر باي  آن ها  اي  غ برنامه  

 . داشته باش
يب  ود شامل تر اي  چنان چه برنامه  روزانه  غ
م توان   ، باش اي  غ اصل  گروه ها  از  مختلف  اها  غ از 
تأمين  ود  نياز  مورد  مغ  مواد  تمام  ه  داشت  اطمينان 
ان ٣ تا ٥  ود يه   ته  مهم ديگر در تأمين تغ . ن خواه ش
ا اصل شامل صبحانه، ناهار،  ه غ اقل ٥ وع سال، دادن ح
ازظهر و در  ود ساعت ١٠ صبح و ٥ بع ه، ح شام و ٢ ميان وع

نهايت ي ليوان شير قبل از خواب است. 
ه   ه نباي جا وع ا مختصر است  ه، غ ميان وع
و  نان  ويت،  بيس و  شير  مثل  اهاي  غ بگيرد.  را  ا  غ اصل 
لوچه با آب ميوه و انواع شربت ها   ، ي خرما، نان و پنير، 
شمش، توت خش  بار مثل بادام، گردو، پسته،  ، خش خانگ
، چيپس ها  و … بسيار مناسب است. بهتر است از دادن پف
ه  اشت  آماده، نوشابه ها رنگ گازدار و لواش ها غيربه
اصل  ا  غ جا  م توانن  و  است  م  آن ها  اي  غ ارزش 
در  نيز  الت  ش خوردن  ضمنًا  رد.  خوددار  بگيرن  هم  را 
انواع  ارد.  ن مانع  نشود  زياده رو  ه  به طور  متوسط  ح 
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، لبو، ماست و اسفناج،  وحلواي ، لوبيا پخته،  س ميوه، ع
م بوداده، از انواع  س بوداده، گن ماست و لبو، شلغم پخته، ع

 . ن ه ها مفي ميان وع

 ٢ ي  گر ها بد تولد تا ١ سالگي، ٢ـ١  ٥ ـ  به گر ها پنج نفر تقسيم شويد  هر گر بر ي
 . ال بحث شو با     ند تا  يه  ال  نه بنويسد    يي  و برنامه  غذ سالگي 

✎

 3vفعاليت عمل

يده چ
✔ بيست و هشت روز اول پس از تولد را دوره  نوزاد م نامند. اين دوران بسيار 

ان در اين مدت اتفاق م افتد.  ود حساس است و بيشترين مرگ و مير 
يلوگرم  ـ  ٣  ✔ نوزاد طبيع دارا ميانگين قد حدود ٥٠ سانت متر، وزن حدود ٣/٥ ـ 

و دور سر حدود ٣٥ سانت متر است. 
نش ها نوزاد طبيع عبارت است از:  ات، بازتاب ها يا وا ✔ مهم ترين حر

ردن،  دنبال  و  جو  جست و  نش  وا زدن،  چنگ  بازتاب  يدن،  م نش  وا يا  بازتاب 
بازتاب مورو و … . 

✔ از مهم ترين مراقبت ها حيات نوزاد برقرار ضربان قلب و تنفس، حفظ درجه  
حرارت بدن، مراقبت از بندناف، پيشگير از عفونت ها و … است. 

ند و او را در برابر بعض از  ود را زياد م  سيناسيون قدرت دفاع بدن  ✔ وا
ند.  ود محافظت م  بيمار ها خطرنا دوران 

امًال  يب شير مادر  ✔ طبيع ترين راه تغذيه  شيرخوار استفاده از شير مادر است. تر
ند.  ود ايجاد م  منطبق با نيازها شيرخوار است و بدين لحاظ مناسب ترين رشد را در 

اف است. در  ✔ تا شش ماهگ فقط تغذيه  انحصار با شير مادر برا شيرخوار 
ه منجر به تعريق  اين مدت هيچ چيز ديگر، حت آب جز در شرايط  گرما بيش از حد 

ود م شود نبايد داده شود.  زياد 
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م شروع و تا ١٢ ماهگ ادامه  ✔ از ماه هفتم عالوه بر شير مادر، دادن غذاها 
ود م تواند بر سر سفره نشسته، عالوه بر غذا ويژه   ه در ماه ١٣  م يابد، به طور 

ند.  خود، از غذا سفره خانواده نيز به مرور استفاده 
هويج،   ، سيب زمين مثل  سبز ها  پوره   بادام،  حريره   شيربرنج،   ، فرن از   ✔

ويت،  نخودفرنگ و لوبيا سبز، زرده  تخم مرغ، جوانه  غالت و حبوبات،  گوشت، نان، بيس
ود  ميل  دوازدهم برا تغذيه  ت ارون و آب ميوه به تدريج در ماه ها هفتم تا  ما

استفاده م شود. 
ار بايد  ود معموًال بعد از ٢ سالگ است و اين  ✔ وقت مناسب برا از شيرگرفتن 

به تدريج انجام گيرد. 

١ــ دوره  نوزاد چه دوران است؟ 
گ  ب) ٤ هفته  اول زن گ   الف) ١٠ روز اول زن
گ  د) ي سال اول زن گ   ج) شش ماه اول زن

ر است؟  ٢ــ ميانگين وزن و ق نوزاد طبيع چه ق
يلوگرم/ ٥٠ سانت متر  ب) ٣/٥ــ٣  يلوگرم/ ٥٠ سانت متر   الف) ٤/٥ــ٣ 
يلوگرم/ ٤٨ سانت متر  د) ٣/٥ــ٣  يلوگرم/ ٤٨ سانت متر   ج) ٤ــ ٢/٥ 

ميل از چه زمان است؟  يه  ت ٣ــ سن شروع تغ
ب) ٣ ماهگ  و تول   الف) ب

د) ي سالگ  ج) شش ماهگ  
شورمان نيست؟  ود در  سيناسيون  سن جزء برنامه  وا ام وا ٤ــ 

ب) فلج اطفال  الف) هپاتيت ب  
د) دوگانه  بزرگسال  ج) سه گانه  

 . ـ سه مزيت شير مادر را نام ببري ٥ ـ 

اي  ِ روزانه بنويسي و سهم هرگروه غ اي يلوگرم برنامه  غ ود ١٢  ود ي تا دو ساله با وزن ح برا 
 .١ ني را در آن مشخص 

ار سوم آزمون پايان نظر واحد 

ار سوم آزمون پايان عمل واحد 

؟

؟

 . ني اشت محيط و خانه  ٦١٣/٣ رجوع  تاب به يه در خانواده در  ١ــ برا توضيح به فصل اول بخش تغ
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