
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدین گرامی

نوزاد به موارد  ر مراقبت ازد

 زیر توجه فرمائید:

از قنداق کردن  ورازان دترد   -1

پدهیرررم وهرررانط ا   ررر  از 

لباسهای معهالی ددای وازانا  

 استفانط  دمائید.

وازان ده زمرا   مدتباستحهام  -2

خااب ا اسرتدات  ا راامرو ای 

 کهک می کند.

 

 
هنگررام اسررتحهامز وررازان اا  -3

مست یهًا زیرد  تراا رب قرداا 

ودهیررردز هایرررهایو اا کهررری 

دموید که رب ناخر  ر  اازلین 

ودان ا از یک لیف دسیاا وردم 

 ددای یستتا استفانط کنید.

 

نا هنگام استحهام زید نستتا   -4

یک لگن دماگ قرداا نهیرد کره 

تاس  یرک پااهره یرا ناخ  ر  

تاله پایاودط یردط دایرد کره 

اهد اتیاورًا از نسرتتا  لیرم 

 خاان اای پااهه دیفتد.
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ایررو از اسررتحهام پ پرر  -5

مناسب ددای وازان قرداا 

انط ا از قررداا هررد تن ن

محا ظرر   نا معرردب درران

 وهائید.
 

وررازان یررها درره لبررا   -6

دیتتدی ویاز وداانز درا 

پایو زیان ماجب تعدیق ا 

از نس  نان  رب درد  ای 

 می یاید.

 

 5دند ورا  ورازان درین  -7

ااز پ  از تالرد  15الی 

خااهرررد ا تررران. جهررر  

دهدایرر  دنررد وررا  از 

فاوی ا الکر  محلال ضرد 

)مگد نا استفانط وکنید. 

مااان خاص ا درا تورایم 

پمیک معالج( دند وا  اا 

از تها  درا مرد اد ناا 

وگرره نایررته ا خرراا  از 

 پایک وازان قداا نهید.
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هنگررام ن ررف مررد ادز م عررد  -8

وازان اا دا رب یسرتهز خترک 

وهانط ا دا محلالهرای اانرن 

دچرره محرر  مدداارره اا هرردب 

 وهائید.

هنگام ن رف اناااز   ر  دره  -9

ردکتی سرانط اکتفرا کردنط ا 

صادا  وموید. الی پ  از ختک 

 کدن  مودنًا اانن دهالید.

اهد از پایک جه  تعرای    -10

کهنرره اسررتفانط وهرری کنیرردز 

پااهرره هررای م ررراص اا دررا 

صرررادا  اختترررائی یسرررته ا 

تدجیحًا نا ر تاب ختک وهائید 

 ا یا اتا دموید.
 

 

 نا مرراان ختنرره وررازان   -11

پسد دا پمیرک مت ررا اافرال 

متاا  کردنط ا نا زمرا  مزم 

 ختنه اا اووام نهید.
 

واخنهررای وررازان اا دررا   -12

واخن هیرد یرا قیچری م رراص 

 تا کاتاط کنید ااای وازانا  

یررف وررازان پاسرر  ا ورراخن  د

کندط وتان. ا یا نستکو ددس  

 وازان وهائید.
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پاس  وازان دد اثد یستتا  -13

ختک می یان. یها مری تااویرد 

دا ااننهای م رراص ورازانا ز 

دد  وازان اا مالو نهید. این 

دسریاا لر    کاا ددای ورازان

 د و اس .

ده هیچ اجه از پانا دچره  -14

اسررتفانط وکنیرردز هررا  دا رر  

ایورران متررکن  تنفسرری درردای 

وازان می هدنن. نا ضهن پرانا 

 دچه از وظد  لهی منساخ اس .
 

 

ددجسرررتگی سرررینه هرررای  -15

وازانا  دعل  اثد هااماوهرای 

زمررا  دررااناای مررانا اسرر  ا 

دتدایج کاهک خااهند یرد.  از 

ا مالو روهرا خرانناای تحدیک 

 کنید.

تغ یه اوحراای وازان درا  -16

یید مانا دا تاجه ده ویراز ا 

تحه  ای ترا یرو مراط انامره 

یادررد ا از نان  رب قنررد نا 

 این مد  خانناای وهائید.

هریچ جه  یریدخاااا  دره  -17

 نرراا  از دیرردی ا پسررتاوک 

ا جهرر  اسررتفانط وکرردنط 

ا ییدنهی اضا ی از  نوا  

 فانط کنید.یا سدوگ است
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دهتد اس  نمای اتاق  -18

کانک اا متعرانل ا نا 

ناجرره  24الرری  26تررد 

 ساوتیگدان وگه نااید.

وازان یها  ناط درد  -19

یید مانا دره رنراو ا 

محب  مانا ا پدا ویاز 

ناان. و ررررو پرررردا 

اانط دسریاا ترائم خاو

اههی  اس ز زیدا  ناط 

ید مرانا  دد وازان دا

اا نا نااا  یررریدنهی 

تهای  کند که مانا نا 

محییی پد اافه دتااود 

ییدنهی مناسبی نایرته 

 داید.
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