
 

 

 

 

 

 

 

 :افشایص حجن ضیز هادر تا تکزر ضیزدّی
حجن ضیز هادر راتطِ ی هستقیوی تاا تاکازر       

ضیزدّی دارد ٍ تغذیِ هکزر ًَساد تا ضیز هاادر  

ضَد. ّوچٌیي تاا      هَجة تَلیذ ضیز تیطتز هی 

ضزٍع هصزف غذاّای کوکی ٍ کاّص دفاااا    

یاتذ  ضیزدّی، حجن ضیز تَلیذ ضذُ کاّص هی 

رسذ.  ٍ ًیاس هادر تِ هَاد هغذی ًیش تِ تاادل هی 

هادر تایذ تِ ًَساد خَد اجاسُ دّذ کِ ّز هَقع اس 

ضثاًِ رٍس، ضیز اٍ را توکذ. عول هکیذى سثاة   

 ضَد.  تَلیذ ضیز تیطتز در هادر هی

 (01-8ّوچٌیي دٍضیذى هکزر ضیز )

 01تا در رٍس ٍ حذاقل یک ًَتت در ضة  تِ هذ  

 دقیقِ  در افشایص ضیز هادر تاثیز فزاٍاًی دارد.

 عالین خطز ًَسادی
کثَدی تٌفس خیلی سزیع یا خیلی آّستِ *تی  

حالی *خَب ضیز ًخَردى*استفزاغ*تة ضذیذ    

تطٌج*اسْال هکزر*سردی ضاذیاذ ساَسات         

 *سزدی ضذیذ سَست

 ًکا  هْن در تغذیِ ًَساد ًارس

     تطَیق تِ هکیذى غیزتغذیِ ای تَسط سساتااى

 دٍضیذُ ضذُ یا اًگطت هادر 

عذم استفادُ اس سستاًک تِ ّز دلیل 

:تاکیذ تِ تغذیِ تاضیزهادر درهزاقثت آغَضی 

 ٍسى گیزی سزیاتزٍ تیطتز سزیع تکاهل  ◦

هزحلِ اًتقالی ◦ ؛ در ّواٌّگی هکیذى ٍتلع ٍ تٌفس

 سزیاتز اس گاٍاص تِ تغذیِ هستقین اس سستاى

 

 

 نکات مهم در مراقبت از نوزاد 

   ” NICU ” در بخش    
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 راّْای کافی تَدى ضیز هادر :

 گزم در ّفتِ ٍ 011-011ٍسى گیزی 

 کٌِْ هزطَب 6-1اس رٍس سٌجن 

 2-3ساعت تا ادرار کوزًگ ٍ    02یا تیطتز در  

  تار اجاتت هشاج در رٍس

 :هاایة ضیطِ ضیز 

 سزدرگوی ًَساد*عفًَت گَش هیاًی

احتوال اسْاال*اساتافازاغ*ساَسایاذگای           

 دًذاًسزدرگوی ًَساد*عفًَت ّای قارچی دّاى

رٍش دادى ضیز  تجش سیٌِ تا قاضق ٍ قاطازُ     

 چکاى ،سزًگ ٍ فٌجاى هی تاضذ

 

 
 تحریک جریان شیر  

هاساص دٍراًی سیٌِ ،غلطاًذى هطت بستِ بِ )  

رٍی سیٌِ ،ضزبِ سدى رٍی سیٌِ بهِ رراههی     

،کوپزس گزم ،دٍش ربگزم ،فکز کزدى بِ ًَساد 

 ،ضاًِ کزدى رٍی پستاى ّا ..،(

 ًحَُ دٍضیذى ضیز با دست :

ضست در باال ٍ اًگطتاى دیگز در سیز پستاى 

رٍی لبِ ّالِ پستاى طَری قزار هی گبزد کِ 

بِ اًذاسُ یک بٌذ اًگطت ضست اس ًَک 

 پستاى فاصلِ بگیزد 

پستاى بایذ بِ طَر هستقین بِ طزف قفسِ 

سیٌِ فطار دادُ ضَد سپس پستاى را بِ کوک 

ضست ٍ اًگطتاى بِ طزف جلَ  رٍردُ ٍ بِ 

قسوت ّالِ قَّْای رًگ پستاى فطار ٍارد 

ًوَدُ تا ضیز بِ راحتی خارج ضَد تگزار ایي 

 اًجام ضَد.کارّا در ّوِ بخص ّای پستاى 

 :هشایای ضیز هادر

ضیز خَاراًی کِ اسضیز هادرتغذیِ هیطهًَهذ   

 ضزیب َّضی باالتزی دارًذ.

تکاهل بیٌایی ٍتکاهل راُ رفتي درکهَدکهاى   

 ضیز هادر خَاربیطتز است.

ابتال بِ عفًَتْای گَارضی ٍتٌفسی ٍگهَش    

هیاًی اًَاع رلزسی ٍرسن در ضیزخَاراًی کهِ  

 ضیز هادر هیخَرًذ کوتز هیباضذ.

هیشاى ابتال بِ اسْال ٍبیواریْای اًگلهی در    

 کَدکاى ضیز هادر خَار بیطتز است.

ضیز هادر باعث رضذ عاطفی ضیز خَار ضهذُ  

ٍایي اهز در دٍراى بلَغ هَجب اهٌیت رٍاًهی  

 بیطتزی هی گزدد

ضیز هادراسسَئ تغذیِ پیطگیزی هیهکهٌهذ    

 ٍخیلی کوتز هَجب چاقی کَدک هیطَد.

ضیز خَاراًی کِ اس ضیز هادر تغذیِ هیطًَهذ  

دردٍراى بشرگسالی کوتز بِ عَارض قهلهبهی    

 ٍعزٍقی هبتال هیطًَذ.

هزگ ًاگْاًی در کَدکاى ضیز ههادر خهَار      *

 فَق العادُ کوتز است.


