
ختنه :
وقت ختنه نوزاد با نظر پزشــك اطفال تعيين مي شــود.بهترين زمان ختنه 

)بعد از مشاوره با پزشك اطفال ( بعد از ترخيص مي باشد. 
موارد منع ختنه

بيماري هايي خونريزي دهنده در خانواده )هموفيلي و ...(
اختالالت مجرا )هيپوســپادياس، اپي ســپادياس، دو گانه بودن 

مجرا و انحراف محور(
آلت پنهان شده در نوزادان چاق يا مبتال به هيدروسل و فتق بزرگ .

مراقبت هاي بعد از ختنه 
حداقل تا دو ساعت بعد از ختنه تحت نظر باشد .

محل ختنه از آلودگي در چند روز اول محافظت شــود و در صورت 
آلودگي با مدفوع با آب و صابون مخصوص كودك يا شامپو كودك تميز 

شستشو شود .
روي حلقــه و آلت روزي ســه بــار يا بيشــتر از پمــاد وازلين يا 

تتراسيكلين يا پمادهاي ديگر استفاده شود .
7 روز پس از ختنه به پزشك مراجعه كنند .

پوشك نوزاد حتي المقدور باز باشد و در صورت بستن سفت بسته نشود .
معموالً تجويز آنتي بيوتيك ضرورتي ندارد .

عالئم خطر
خونريزي يا تغيير رنگ و تيره شدن نوك آلت و خونمردگي وسيع 

آلت و بيضه. 
تورم شديد آلت و بيضه 

اگر حداكثر تا 6 ساعت پس از ختنه ادرار نكرد .
افتادن حلقه كمتر از 3 روز يا نيفتادن تا 15 روز

عفونت محل ختنه )قرمزي يا ترشح چركي(
هر نكته اي كه به نظر والدين غير طبيعي است .

در صــورت بروز عالئم خطر هر چه ســريعتر به پزشــك مربوطه 
مراجعه نماييد .

چگونه نوزاد خود را حمام کنم ؟
    مســلماً هر مادری از گذراندن وقت 
خود بــا فرزنــدش، مخصوصاً اگــر نوزادی 

نورسيده باشد، لذت می برد.
     يكی از اين تجربه های عالی و شــگفت 
آور بــرای مــادر و فرزند ،حمام 
كردن اســت.بنابراين با دانستن 
نكاتی در مورد نحوه حمام دادن 
درست، می توانيد با اعتماد به نفس 
و به راحتــی از اين فرصت برای عشــق 

ورزيدن به فرزندتان بهره ببريد.

    نوزادان به طور معمول هر دو يا ســه روز در هفته نياز به استحمام 
دارند. البتــه در صورتی كه پس از هر بار تعويض پوشــك به خوبی تميز 
شوند. در صورت تمايل می توانيد بدن نوزاد را روزانه و به صورت موضعی 
شستشو دهيد. بدين ترتيب كه قسمت های داخل پوشك، دست ها و يا 
صورت نوزاد را كه در معرض رطوبت ،غذا و يا كثيف شــدن قرار دارند به 
تنهايی بشوئيد. در اين صورت شســتن گردن كودك و نيز قسمت های 

خم شونده مفاصل بدن مثل گودی آرنج و زانو نيز الزم است .
   پيش از شــروع مراحل استحمام وســايل زير را تهيه كنيد:ليف، 
صابــون ماليم يا صابون مخصوص كودك،شــامپو بچه، پنبه، حوله كاله 
دار مخصوص نوزاد، اسفنج حمام (اسفنج پنبه ای)، پوشك، لباس تميز(.

    مادر عزيز، وقتی می خواهيــد كودك خود را حمام كنيد، ابتدا 
تمام چيزهای مورد نياز را از قبل آماده و در دسترس قرار دهيد.

     دمای هوای اتاق در هنگامی كه می خواهيد لباسهای كودكتان را در 
آوريد بايد حداقل24 تا 26 درجه باشد و جريان شديد هوا هم وجود نداشته 
باشد.جهت تست درجه حرارت آب با سطح داخلي مچ دست دما را تست كنيد.

   در هنــگام حمام نوزاد دختر دســتگاه تناســلي از جلو به عقب 
شسته شود.

    نوزادان كوچك را در يك وان بچــه حمام كنيد ،زيرا ارتفاع اين 
وانهــا برای حمام كردن او راحت تر اســت. قبل از ايــن كه لباس های 
كودكتان را در آوريد وان را از آب گرم پر كنيد. هميشــه به ياد داشــته 
باشــيد كه در هنگام درست كردن آب ،ابتدا آب سرد را در وان ريخته و 

سپس آب گرم را اضافه نماييد.
    هنــگام حمام كردن نوزاد از ســخن گفتن بــا او غفلت نكنيد. 
شــنيدن صدای دلنشــين مادر، ترس و دلهره را از كودك دور كرده و 

آرامش خاصی به او می بخشد.
مدت زمان شستشوي نوزاد هنگام استحمام 4 تا 5 دقيقه مي باشد.
اگــر بــرای حمــام کــردن نــوزاد یک جفت دســتکش ســفید 
احتمــال  نــوزاد  حیــن شســتن  در  کنیــد  بدســت  نخــی 
آســیب دیــدن او از فشــار دســت یــا ناخــن شــما کمتــر 
شــده و بــا اطمینــان بیشــتری نــوزاد را خواهیــد شســت.

عالئم خطر
در صورت مشاهده هر يك از عاليم ذكر شده زير در نوزاد سريعاً به 

اولين مركز درماني مراجعه فرماييد:
بيقراري،بي حالي،شير نخوردن،زردي،كبودي،عدم دفع مدفوع 
و ادرار،تب،جــوش هاي چركي صــورت و بدن، نفخ شكم،اســتفراغ 
زياد/،اسهال،يبوست زياد،ترشــح بند ناف،ترشح چشم ها،سوختگي 

نواحي تناسلي،تنگي نفس،برفك و هر نكته غير عادي ديگر.
جهت انجام غربالگري تیروئیدي روز 3 تا 5  تولد به یکي از 
مراکز بهداشت نزدیک محل زندگي خود مراجعه فرمایید.

بیمارســتان صارم تولد زیباتریــن هدیه خدا که 
مانند سروشــی روح بخش به زندگی تان نور امید 
دمیده را به شما والدین گرامي تبریک مي گوید. 

قدم نو رسیده مبارک
قدمهای کوچکش برایتان پر از خیر و برکت 

تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111
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تغذيه:
شــير مادر بهترين غذا براي نوزاد اســت و بهتر است هر زمان كه 

نوزاد مايل به شير خوردن است تغذيه شود.
قبل از شير دادن دست هايتان را با صابون و آب بشوييد .

در  طول مدت تغذيه مادر و نوزاد بايد كاماًل راحت باشند .
حداقل زمان شيردهي از هر دو سينه بايد حدوداً نيم ساعت باشد.

بعد از هر بار شيردهي باد گلوي نوزاد گرفته شود.
در صورت برگشتن شــير به دهان و حلق نوزاد دستپاچه نشويد، 
نوزاد را به شكم برگردانده به پشــت نوزاد بزنيد . گريه نوزاد،  نشانه باز 

شدن راه هوايي مي باشد. 
مطالعه پمفلت شــير مادر جهت آموزش كامل شيردهي را به شما  

توصيه ميكنيم.

دفع نوزاد:
نوزاد تا 24 ســاعت اول تولد بايد يك نوبت ادرار داشــته باشــد.

همچنيــن تا 36 الي 48 ســاعت اول تولد بايد يك نوبت دفع داشــته 
باشــد.در صورت نداشتن مدفوع بعد از 48 ســاعت اول بايد علت عدم 

دفع بررسي شود.
رنگ و قوام و دفعات مدفوع نوزادان در ماه اول بســيار متغير است. 

تعداد دفعات دفع مي تواند 6-7 مرتبه در شبانه روز  باشد.

مراقبت از نوزاد : 
دماي مناسب اتاق نوزاد24 تا 26 درجه سانتي گراد مي باشد و در 

اين حالت لباس نوزاد بايد سبك و راحت باشد .
از قرار دادن نوزاد در مجاورت جريان هواي مستقيم مانند بخاري 

يا كولر خودداري شود .
 بهترين وضعيت براي نوزاد  خوابيده به پشــت و ســر به پهلو يا به 

پهلو خواباندن وي مي باشد. 
افراد بيمار و سرما خورده جداً از تماس با نوزاد پرهيز نمايند .

لباس نوزاد بايد بدون گره، بند، چيــن خوردگي و هر گونه دكمه 
باشد . لباس  نوزاد نياز به برند ومارك خاصي ندارد. . 

نوزاد به هيچ وجه قنداق نشود، دست هاي نوزاد بايد هميشه آزاد 
باشد .

 جهــت مراقبت از بنــد ناف،نياز به ضــد عفوني كــردن با الكل 
نمي باشد، از پنبه يا گاز روي بند ناف استفاده نكنيد.بند ناف را بيرون از 
پوشك نگهداريد تا در معرض هوا زودتر خشك شود.در صورت افتادن 
بند ناف قبل از روز پنجم و يا بعد از روز چهاردهم با پزشــك مشــورت 

كنيد.مراقب خونريزي بند ناف باشيد.
تغيير رنگ ادرار نوزاد به صورتي يا نارنجي نشانه تغذيه كم با شير 

مادر است كه بيانگر دفع اوره مي باشد.
خروج ترشحات ســفيد رنگ  يا ترشــح خوني از دستگاه تناسلي 

نوزاد دختر در چند روز اول طبيعي است.
پســتان هاي بعضي نوزادان به طور طبيعي بزرگتر از حد معمول 

است .كه  اين مسئله خود به خود بهبود مي يابد .از تحريك و دستكاري 
آن خودداري شود.

براي خشك كردن گوش نوزاد پس از حمام قسمت هاي خارجي 
گوش را  با حوله خشك نماييد.

از گذاشتن گل و گياه در اتاق نوزاد خودداري نماييد .
در صورت گرفتگي بيني نوزاد قطره بيني كلريد ســديم در بيني 
چكانده شــود و با پوار مخصوص بيني نوزاد را تخليــه نماييد . )پوآر را 

خيلي فشار ندهيد(
در صورت خشكي پوست بدن نوزاد را با روغن زيتون، بادام شيرين 

يا لوسيون ماساژ دهيد.

واکسيناسيون :
واكســن هپاتيت در بدو تولد بــه عضله ران تزريق مي شــود .در 
صورت قرمزي ، التهاب ، گرمي و ســفتي محل واكسن ،به بيمارستان 

مراجعه شود :
BCG به بازوي دست راست تلقيح مي شود . واكسن  BCG در اين 

مركز ساعت 9-12 روزهاي زوج تلقيح مي شود . 
قطره فلج  اطفال: موقــع  خروج از بيمارســتان 2 قطره در دهان 

ريخته مي شود .
بقيه واكســن ها با مراجعه به درمانگاه هاي نزديك محل زندگي و 
مراكز بهداشــت از 2 ماهگي برنامه ريزي مي شود .آدرس مراكز درمان 

در محل خروجي بخشها نصب مي باشد.مالحظه بفرماييد.

مراقبت هاي بعد از تلقیح واکسن ب ث ژ :
24 ساعت  بعد از تزريق واكسن مي توانيد نوزاد را حمام كنيد.

ممكن اســت در بعضي نوزادان طي 3 تا 4 هفته بعد از واكسن در 
محل تزريق زخم ديده شــود كه پس از طي دوره بهبود خواهد يافت . 
در اين مدت محل زخم درد ندارد.نوزاد تب نمي كند و مي تواند حمام 

كند. لطفاً محل زخم دستكاري نشود . كمپرس سرد و گرم نشود .

ترخيص و ويزيت :
معاينه اول نوزاد در محل زايمان )زايشــگاه و يا اتاق عمل( انجام 
مي شــود . ويزيت بعدي بالفاصله چند ساعت و ويزيت ترخيص صبح 
روز بعد انجام مي شود . ويزيت هاي پيگيري نوزاد جهت كنترل زردي 
و مشــكالت شــير دهي 24تا 48 ســاعت بعد از ترخيص در كلينيك 

اطفال انجام خواهد شد.

غربالگري شنوايي:
گوش نــوزاد از زمان جنيني مي تواند بشــنود . و بعــد از تولد با 
شــنيدن صداهاي اطرافيان و اصوات پيرامون خود مي توانند ارتباط 

برقرار كنند. 
بعضي از كودكان ممكن اســت كم شنوا يا ناشــنوا متولد شوند، 
تعدادي هم در كودكي شــنوايي خود را از دســت مي دهند.تأخير در 
تشخيص كم شنوايي تاثير غير قابل برگشتي بر رشد گفتار و زبان دارد. 
طبق بيانيه ســازمان بهداشــت جهاني تمامي نوزادان  بايد تحت 
آزمايش هاي غربالگري شــنوايي قــرار بگيرند . امــروزه با تجهيزات 
پيشــرفته امكان بررسي شنوايي ســنجي در نوزادان و تشخيص زود 

هنگام نقص شنوايي وجود دارد . 
توصيه می شود بعد از ترخيص در اولين فرصت به صورت سرپايی 

به كلينيك شنوايی سنجی بيمارستان مراجعه نماييد.

زردي :
زردي در نوزادان شــايع است كه به علت افزايش ماده بيلي روبين 
در خون و رسوب در پوست موجب تغيير رنگ سفيدي چشم و پوست 

مي گردد .
زردي در 60 درصد نوزادان ســالم و 80 درصــد نوزادان نارس در 

هفته اول مشاهده مي گردد .
محل شــروع كنترل زردي ملتحمه 
چشم )ســفيدي چشم( غشــاء مخاطي 

دهان و پوست روي بيني نوزاد است .

از  زردي  پيشرفت 
سر به طرف انتهاي بدن است هر چه سطح 
زردي به انتهاي بدن پيشــرفت كند نشانه 
افزايش خطــر ناشــي از زردي 
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