
 

 
 

 

موزش پدران در رابطه با آ

 مادر ونوزاد
 گزٍُ ّذف:پذراى

:ُتْیِ کٌٌذ  

 ٍاحذ سالهت

 کارضٌاس آهَسش سالهت ًَساداى

1399تاتستاى   

 پذر گزاهی:

آراْ ٍ٘ٝ داضتٗ ٔحیط س٘ذٌی ٔادر ,تٝ دٚر ٍ٘ٝ 

داضتٗ  ٔادر اس ٞز ٌٛ٘ٝ اضطزاب ٚاستزس ٞای 

اضافی,تطٛیك ٔادر تٝ ضیز دٞی در ٔٛفمیت ضیز 

 دٞی ٚی تسیار ٔٛثز ٔی تاضذ.

تٝ ٔادر ٚالٛاْ ٚدٚستاٖ  تٍٛییذ  تٝ ایٙىٝ فزس٘ذتاٖ تا 

ضیز ٔادر تغذیٝ ٔی ضٛد افتخار ٔیىٙیذ ٚتا اعتمادات 

٘ادرست وٝ ٔٛجة تزدیذ ٔادر در ضیز دٞی ٔیطٛد  

ٔخاِفت ٔیىٙیذ.ٕٚٞٛارٜ ٕٞسزتاٖ را ٔٛرد حٕایت 

 لزارٔی دٞیذ

 دالیل گزیِ ضیز خَاردر هٌشل :

ٍٞٙأیىٝ ضیز خٛار تیص اس حذ ٔعَٕٛ ٌزیٝ ٔیىٙذ 

پذر ٔیتٛا٘ذ وٛدن را ایستادٜ رٚی سیٙٝ خٛد تٍذارد 

تطٛریىٝ سز اٚ ٘یش سیز چا٘ٝ پذر تاضذ ٚتٝ آرأی تا اٚ 

صحثت وٙذ تیطتز ضیز خٛاراٖ تا صذای آراْ ٔزدا٘ٝ 

ساوت ٔی ضٛ٘ذٚایٗ تٟتزیٗ راٞی است وٝ ٔی تٛاٖ 

 تٝ ٔادروٕه وزد

دِیُ ٌزیٝ ضیز خٛار فمط ٌزسٍٙی ٚوٓ تٛدٖ ضیز ٔادر ٘یست 

تّىٝ دَ درد تعّت تّعیذٖ ٞٛا ٔٛلع ضیز خٛردٖ  ٚوٟٙٝ خیس یا 

وثیف ٚضّٛغی ٔحیط س٘ذٌی , ٌزٔا ٚسزٔا خستٍی  ضیز خٛار ٘یش 

 ٔیتٛا٘ذ  دِیُ ٌزیٝ  ضیز خٛار تاضذ.

عالئن خطزًاکی کِ السم است تا پشضک یا پزستار  هحل تَلذ 

 ًَساد هطَرت کٌیذ:

 تٌفس  خیلی سزیع یا خیلی آّستِ,ًالِ ,تغییز رًگ 

پَستکثَدی,سزدی یا گزهی قاتل هالحضِ پَست,خَ ب 

ضیز ًخَردى,استفزاغ ّای هکزر,اسْال هکزر,تطٌج,سردی  

  

 پذر گزاهی :
12-11رٍس پس اس تزخیص ًَاساد   در ساعت  2  

. .جْت ٍیشیت تِ درهاًگاُ هزاجعِ ًواییذ  

 02833236380در صٛرت ٔطىالت ضیز دٞی تا ضٕارٜ

تٕاس تٍیزیذ.  273داخلی  

 

  تا تطکز فزاٍاى



ٔاٍٞی فمط تایذ ضیرز ٔرادر     6پذر ٌزأی: ٘ٛساد تا  

تخٛرد ٚتٝ ٞیج ٚجٝ ٘ثایذ آب  سادٜ ؛آب لٙذ ضیرز  

خطه ، جٛضا٘ذٜ ٞاٚسایز ٔایعات تٝ ضیزخٛار داد   

 ٍٔز تٝ تٛصیٝ پشضه.

 راٜ ٞای دادٖ ضیز یٝ ٘ٛساد تٝ جش سیٙٝ ٔادر

 فٙجاٖ , لاضك , لطزٜ چىاٖ , سزً٘ ٔی تاضذ.

 هعایة ضیطِ ضیز ٍپستاًک :

*ضیز خٛار دچار سزدرٌٕی ضذٜ ٚ پس اس ٔرذتری    

 سیٙٝ ٔادر را ٘خٛاٞذ ٌزفت.

*عفٛ٘ت لارچی دٞاٖ ٚتزفه ٚپٛسیذٌی د٘ذاٖ را    

 افشایص ٔی دٞذ.

 *تزرٚی فه ٚد٘ذاٖ ضیز خٛار تاثیز تذی دارد.

 *عفٛ٘ت ٌٛش ٔیا٘ی را افشایص ٔی دٞذ.

*احتٕاَ خفٍی اسٟاَ ٚاستفزاغ ٚترة ٚدَ درد       

 ٚحساسیت وٛدن را افشایص ٔی دٞذ 

 هشایای ضیز هادر تزای ًَساد :

 ضیز ٔادر سثة رضذ ٔطّٛب ٚسالٔت وٛدن 

 ٔی ضٛد. 

  ضیز خٛارا٘ی وٝ اسضیز ٔادرتغذیٝ ٔیطٛ٘ذ ضزیة

 ٞٛضی تاالتزی دار٘ذ.

  تىأُ تیٙایی ٚتىأُ راٜ رفتٗ دروٛدواٖ ضیز

 ٔادر خٛارتیطتز است.

  اتتال تٝ عفٛ٘تٟای ٌٛارضی ٚتٙفسی ٌٚٛش ٔیا٘ی

ا٘ٛاع آِزسی ٚآسٓ در ضیزخٛارا٘ی وٝ ضیز ٔادر 

 ٔیخٛر٘ذ وٕتز ٔی تاضذ.

  ٖٔیشاٖ اتتال تٝ اسٟاَ ٚتیٕاریٟای اٍّ٘ی در وٛدوا

 ضیز ٔادر خٛار وٕتز است.

  ٗضیز ٔادر تاعث رضذ عاطفی ضیز خٛار ضذٜ ٚای

أز در دٚراٖ تّٛغ ٔٛجة أٙیت رٚا٘ی تیطتزی 

 ٔی ٌزدد

  ضیز ٔادراسسٛئ تغذیٝ پیطٍیزی ٔیىٙذ ٚخیّی

 وٕتز ٔٛجة چالی وٛدن ٔی ضٛد.

  ضیز خٛارا٘ی وٝ اس ضیز ٔادر تغذیٝ ٔیطٛ٘ذ

دردٚراٖ تشرٌساِی وٕتز تٝ عٛارض لّثی ٚعزٚلی 

 ٔثتال ٔی ضٛ٘ذ.

  ٔزي ٘اٌٟا٘ی در وٛدواٖ ضیز ٔادر خٛار  فٛق

 . اِعادٜ وٕتز است

 

 

 

 هشایای تغذیِ تا ضیز هادر تزای هادر:

 ٓاتتالی وٕتز تٝ سزطاٖ پستاٖ ٚتخٕذاٖ ٚدٞا٘ٝ رح 

  ٖواٞص استزس ٚاضطزاب تعذاس سایٕا 

  ٖواٞص وٓ خٛ٘ی ٚخٛ٘زیشی تعذاس سایٕا 

  تزٌطت سزیعتز تٝ ٚسٖ لیُ اس تارداری 

  وٙتزَ تٟتز فٙذ خٖٛ درٔادراٖ ٔثتال تٝ دیاتت تارداری 

 راتطٝ عاطفی ٔستحىٓ تیٗ ٔادر ٚ فزس٘ذ 

 آغَس
رٍس اٍل پس اس سایواى اس سیٌِ هادر3-2ضیزی کِ   

خارج هی ضَداغَس ًام دارد.آغَس سزضار اس هَاد 

ایوٌی تخص ٍیک عاهل هْن ٍدفاعی در تزاتز 

تیواریْاست ٍاٍلیي ٍاکسي جْت ًَساد هحسَب 

 هیطَد.

ٔیشاٖ آغٛس وٓ است أا تزای ٔعذٜ وٛچه ٘ٛساد وافی 

ٚٔٙاسة است سیزا وّیٝ  ٞای ٘ٛساد ٞٙٛس ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔایعات 

 را دفع وٙٙذ.

 هْوتزیي ًطاًِ تزای کفایت  ضیز هادر:

ٍسى گیزی هٌاسة ضیز خَار است)افشایص  

هاُ اٍل تَلذ ّز ّفتِ  تِ  6ٍسى ضیز خَار در

گزم در 500ٍتطَر هتَسط گزم  200-100هیشاى 

 هاُ هی تاضذ(




