
 

 

 

 ضیش دّی دس هادساى تا ضماق ًَن پستاى

 گشٍُ ّذف :  هادساى 

 

 

 

 

 

 

 

 تْیِ ٍتٌظین :

 ٍاحذ آهَصش سالهت ًَصاداى

1399تْاس   

 

دسهاى طثیؼی ٍ سٌتی ضماق ٍ صخن ًَن 

 سیٌِ دس دٍساى ضیشدّی

خذای هْشتاى ًِ تٌْا ضیش هادس سا تْتشیي غزا 

تشای وَدن آفشیذُ است تلىِ هی تَاًذ تِ 

ػٌَاى تْتشیي ساُ حل جْت دسهاى صخن ًَن 

سیٌِ ٍ جلَگیشی اص ضماق سیٌِ دس دٍساى 

ضیشدّی هَسد استفادُ لشاس تگیشد. تش ّویي 

اساس ٍ تِ هٌظَس دسهاى ضماق سیٌِ ٍ جلَگیشی 

اص صخن ضذى ًَن پستاى ، سٍش ّای طثیؼی ٍ 

سٌتی صیش تیاى هی ضَد وِ اهیذ است تِ فضل 

 الْی هثوش ثوش ٍالغ ضَد:

ص ضستطَی صیاد سیٌِ هخػَغا تا آب ٍ غاتَى 

وِ تاػث خطىی پَست سیٌِ هی ضَد خَدداسی 

  ًواییذ.

اص هػشف ّشگًَِ هَاد ضیویایی ٍ غیش ضیویایی 

وِ تاػث خطه ضذى پَست سیٌِ ٍ پستاى هی 

  ضَد خَدداسی وٌیذ.

دسست لثل اص لحظِ ضیشدادى تِ طفل، سیٌِ 

ّای خَد سا تا آب خالع ٍ هؼوَلی ضستطَ 

. دّیذ. آب ًثایذ صیاد گشم یا صیاد سشد تاضذ  

پس اص ضستطَی سیٌِ تا آب خالع ، همذاسی اص 

ضیش سیٌِ خَد سا تَسیلِ دست خاسج ًوَدُ ٍ تِ 

دٍس تا دٍس ًَن سیٌِ توالیذ تِ طَسیىِ ًَن ٍ 

ّالِ سیٌِ سا واهال چشب وٌذ ٍ تالفاغلِ پس اص ایي 

ػول، سیٌِ سا دس دّاى ًَصاد ضیشخَاس لشاس دّیذ. 

ایي تْتشیي ساُ حل جلَگیشی اص صخن ًَن سیٌِ یا 

  ّواى ضماق سیٌِ است.

سؼی ًواییذ ًَن سیٌِ سا ّوشاُ تا ّالِ آى تِ طَس 

واهل دس دّاى طفل ضیشخَاس لشاس دّیذ ٍ ًِ فمط 

ًَن سیٌِ تا اص صخن ضذى ًَن سیٌِ ٍ ضماق پستاى 

  خَدداسی ضَد.

پس اص ضیش دادى ، همذاسی پیِ سا تِ ًَن سیٌِ ٍ 

ّالِ آى توالیذ تا چشب تواًذ وِ ایي واس ّن دس 

جْت جلَگیشی اص ضماق سیٌِ دس ضیشدّی هَثش 

  است.

تَجِ داضتِ تاضیذ وِ فمط دس اٍایل ضیشدّی 

هوىي است ایي هطىل پیص تیایذ ٍ پس اص هذتی 

وِ وَدن طشص غحیح گشفتي سیٌِ هادس تِ دّاى 

خَد سا یاد گشفت هطىل ضماق سیٌِ تشطشف خَاّذ 

 ضذ.
  



صخن ضذى ًَن سیٌِ دس  ٍ  ػلت اغلی ضماق

، ػذم غحیح ضیشدّی ٍ  هادساى ضیشدُ

ضیشخَاسگی هی تاضذ. اگش هادسی سٍش 

غحیح ضیش دادى تِ ًَصاد سا تلذ ًثاضذ یا ًَصاد 

ضیشخَاس تِ دسستی ًتَاًذ اص سیٌِ هادس ضیش 

سیٌِ صخن خَاّذ ضذ. ًَصاد   تخَسد ، ًَن

تاصُ تِ دًیا آهذُ چَى تِ دسستی ًوی تَاًذ 

سیٌِ هادس سا دس دّاى خَد تگیشد هوىي است 

تِ جای هىیذى سیٌِ ، آى سا تا لثِ ّای خَد 

تجَد ٍ ایي واس تاػث صخن ضذى ًَن سیٌِ 

ّای هادس ضیشدُ هی گشدد. اگش ًَن سیٌِ 

ّوشاُ تا ّالِ آى تِ طَس واهل دس دّاى طفل 

ضیشخَاس لشاس ًگیشد، طفل ضیشخَاس تِ جای 

خَسدى ضیش هوىي است ضشٍع تِ جَیذى ًَن 

پستاى هادس تىٌذ وِ ایي واس هٌجش تِ ضماق 

سیٌِ خَاّذ ضذ. ػلت دیگشی وِ هوىي است 

سثة ضماق سیٌِ ضَد خطه ضذى سیٌِ دس اثش 

ضستطَی صیاد هخػَغا تا آب ٍ غاتَى یا 

استفادُ اص هَاد خطه وٌٌذُ پَست پستاى 

  .هادس است

 ضماق سیٌِ چیست؟ 

یىی اص هطىالتی وِ هؼوَال تشای هادساى ضیشدُ 

دس دٍساى ضیشدّی ٍ هخػَغا اٍایل ضیشدّی 

صخن ضذى ًَن سیٌِ  هوىي است تِ ٍجَد تیایذ ،

ضماق  یا تِ اغطالح هؼشٍف ، صًاى ضیشدُ

تاضذ. ضماق سیٌِ هوىي است خفیف یا   هی  سیٌِ

ضذیذ تاضذ وِ دس حالت ضذیذ هؼوَال ّوشاُ تا 

دسد تسیاس هی تاضذ؛ ّوچٌیي هوىي است صخن 

ًَن پستاى هادس ضیشدُ ّوشاُ تا خًَشیضی یا 

تذٍى خًَشیضی تاضذ. ضماق سیٌِ هادس ضیشدُ 

هوىي است خللی دس ضیشدادى تِ ًَصاد ایجاد 

ٍ  جلَگیشی اص ایجاد ضماق سیٌِ ًوایذ اص ایٌشٍ

روش   دسهاى آى هْن تِ ًظش هی سسذ. الصم تِ

است وِ پس اص هذتی وِ ًَصاد تَاًست پستاى 

هادس سا تِ طَس غحیح دس دّاى خَد تگیشد، ضماق 

سیٌِ ّن ون ون دسهاى خَاّذ ضذ ٍ جای ّیچ 

ًگشاًی ًیست ٍلی تشای صهاًی وِ ًَصاد طشص 

غحیح گشفتي سیٌِ هادس سا تلذ ًیست ٍ ضماق سیٌِ 

هوىي است خذای ًاوشدُ تِ هسالِ ای 

آصاسدٌّذُ تشای هادس ضیشدُ تثذیل ضَد تایذ 

.دسهاى ضَد  

گاّی ًیض لشاس گشفتي ضیشخَاس دس یه ٍضؼيیيت   

ضَد هىیذى پستاى هَثشتشتاضذ. تِ   خاظ تاػث هی

َضؼیت ضیشدّی صیش ػٌَاى هثال تؼضی اص هادساً

سا تشای هَفمیيت    ٍ سٍش گَْاسُ ای هتماتل  تغلی

داًٌذ. ّش سٍضی   ضیشدّی دس ایي ٍضؼیت تْتش هی

وٌیذ، الصم است تا غثش ٍ حَغيليِ    سا اهتحاى هی

الذام وٌیذ تا هَفك ضَیذ ٍ ًگزاسیذ ضیش سیٌِٔ ضوا 

هيضایيای    خیلی سادُ لطغ ضَد ٍ وَدوتاى اص  

  هحشٍم ضَد. ضواس ضیش ضوا تی

 

سٍش صیييش   

 تغلی

 

 

 

 

سٍش گَْاسُ ای   

 هتماتل
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