
 مراقبت نوزادان

 .انتان نکات ذیل در نظر گرفته شود:به منظور جلوگیری از تدابیر وقایوی انتان -1

  اک:شسنت دستانپدستان 

  پاک:نوزاد با تکه پاک تکه و لباس

 خشک شود.

  پل و یا قیچی پاک:حبل رسوی با

 گردد.قیچی و یا پل پاک قطع 

  تار و یا کلمپ:حبل رسوی با تار ویا

 کلمپ بسته شود.

 مراقبت نوزاد در ساعات اول تولد

:تغذی با شیر مادر تغذی با شیر مادر -1

حیات بسیار رضوری ومفید برای  لاو های در ساعت او ل حیات آغاز شود.چون شیر مادر برای نوزاد در زمان ساعت 

  رشد طفل و برای بلند بردن سیستم دفاعی نوزاد پنداشته می شود.

 تولد مراقبت نوزاد بعد از ساعات اول

، خاکسرت، وخاک باالی آن تطبیق گهداری شده و هیچ نوع اویه:حبل رسوی پاک وخشک نمواظبت حبل رسوی -1

 گردد.ن

 کم زمان تولد مفید است.:مساژ با تیل زیتون یا ناریال برای نوزادان دارای وزن ژ با روغن مایعمسا -2

گردد. پاک وض بدن شان با تکه مرطوب گیری شده در عشسنت و غسل دادن:در شفاخانه از غسل دادن نوزاد جلو  -3

 روز یکبار صورت گیرد. 3-2شسنت بدن شان بعد از افتادن حبل یا بند ناف رسوی در هر 

پشت خوابانیده شوند زیرا ارتباط میان متاما نوزادان صحتمند بهرت است به حالت تخته به وضعیت زمان خواب: -4

 و وقوعات موجود میباشد.وضعیت 

 در پرورش اطفالپنجاه اصل رضوری 

 درک منودن نیاز های اطفال -１



 در ذهن طفل روحیه سوال پیدا کردن -２

 ندانسنت طفل را درک کردن وآنها را تحقیر نکردن -３

 منودن ناتوانی طفل را درک -４

 گردد.فراموش کردن :طفل مشکل یاد فراموشی داشته که به خاطر این فکرش توهین وتحقیر ن -５

نکرده وخواسته های وی را هد که برای این عملش وی را رسزنش نخواسنت: کودک حق دارد که چیزی نخوا -６

 درک کردن.

 وبرای کنجکاوی طفل زمینه را فراهم منودن.گردیده پیرشفت ذهن و تفکر وی کنجکاوی:کنجکاوی طفل سبب  -７

 توجه خواسنت -８

های آنها احرتام بیشرت خواسنت: نه تنها اطفال بلکی متام انسانها این خاصیت را دارا بوده پس برای خواسته  -９

 داشنت.

 پرورش کودکان خود به آن توجه بیشرت مناییم......... از مسایل است که باید در زمان وغیره متوسط بودن -１０


