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توجهات الزم پس از ترخيص 

 نوزاد از بيمارستان

 خودمراقبتي :

عدم -بي قراري تب-بيحالي-در صورت زرد شدن نوزاد

شيرخوردن و هرعلت غيرطبيعي سريعاً به پزشك مراجعه 

كنيد.از دادن هرگونه دارو بدون دستور پزشك خصوصاً 

 داروهاي گياهي كامالً پرهيز كنيد

ساعت بعد از ترخيص از بيمارستان به پزشك اطفال  84

مراجعه كنيد از روز سوم تا پنجم والدت نوزاد راجهتت 

انجام تست تيروئيد )با استتفاده از يتك قهتره ختون از 

پاشتتنه  پتتاي نتتوزادا بتته پايبتتاه هتتاي بهداشتتتي دولتتتي 

ببريد.بخش نوزادان نزديكترين پايباه را به شتما معرفتي 

مي كند.بعد از ترخيص از بيمارستان نوزاد دلبندتان را به 

آرامي و بسيار كوتاه حمام كنيتد.نوزادان نتارس كته در 

و نوزادان بستري متي شتوند خصوصتاً   NICUبخش 

آنهايي كه سابقه دريافت اكسيژن و تهويته مكتانيكي را 

 (ROP) دارند.در معرض بيماري نارسايي شبكيه چشم

قرار دارند كه درصورت عدم درمان ممكن است شتبب 

نابينايي شود لذا ايتن نتوزادان پتز از تترخيص توست  

چشم پزشك معاينه شوند همچنين در معرض متشكالت 

شنوايي هستند لذا بايستي مورد غربالبري شنوايي قبل يا 

 بعد ترخيص قرار گيرند

درهنبام خروج از بيمارستان واكسن بتدو تولتد )ث   

ژا هپاتيتتت و فلتتج اطفتتال داده متتي شتتود.نوبت بعتتدي 

واكسن در دو متاهبي خواهتد بتود.از بختش نتوزادان 

 كارت واكسيناسيون دريافت گردد.

در سال اول تولد هر ماه كودكان را بتراي كنتترل قتد و 

وزن به پايباههاي بهداشتتي نتزد محتل ستكونت ختود 

 ببريد.

در هنبام ترخيص ارائه شناسنامه و كتارت ملتي شتما و 

همسرتان همراه با كارت والدت بتراي صتدور گواهتي 

روز مهلت داريد تا با مراجعته  51والدت ضروري است 

به اداره ثبتت احتوال بتراي نتو رستيده ختود شناستنامه 

دريافت نماييد.گل تازه شكفته تان را با نتام هتاي نيتك  

 نام گذاري كنيد.

 

 



پدر و مادر گرامي براي داشتن فرزندي سالم و با نتشا  

كه بتواند دوران كودكي را ستپري نمايتد.نكات زيتر را 

 رعايت فرمائيد.

واكسيناسيون نوزاد يك امر حياتي است و اولين واكسن 

حياتي شيرمادر است كه كودك را در برابر بيمتاري هتا 

حفظ مي كند پز در شير دادن به نوزاد كوشا و بردبتار 

 باشيد.

شيرخشك و ساير مايعات و غتذاها در   -از دادن آث قند

ماه اول به شيرخوار پرهيز گردد.فق  شيرمادر و قهتره  6

A+D  متتاه اول  6روزگتتي در 1يتتا مولتتتي ويتتتامين از

 زندگي باصالحديد پزشك براي نوزاد شروع شود.

براي شير دادن مادر در وضعيت راحتي قترار گتيرد ستر 

نوزاد در قسمت آرنج تنه در قسمت ساعد و باسن نوزاد 

در كف يك دست متادر باشتد.بدن نتوزاد در نزديكتي 

بدن مادر و سر و تنه نوزاد در يك امتداد قرار گيردمادر 

با دست ديبر پستان را گرفته و به كنار لب هتاي نتوزاد 

 تماس حاصل نمايد رفلكز جستجو را تحريك نمايد. 

بعد از باز شدن دهان نوزاد نوك پتستان بايتد در دهتان 

نوزاد گذاشته شود تا شيرخوار بتواند وضعيت مكيدن را 

 آغاز نمايد.

بعد از هر بار شيرخوردن حتماً باد گلوي نوزاد را ببيريد 

ماه اول زنتدگي و  6و با تغذيه انحصاري با شيرمادر در 

سالبي بهتره هوشتي كتودك   2تداوم شيردهي تا پايان 

 خود را افزايش دهيم.

به عالئم زودرس گرسنبي در نوزاد توجته شتود نتوزاد 

وقتي دست در دهتان بتبرد و يتا زبتان را روي لتب هتا 

بكتتشد .چتتشم هتتا را بتتاز و بتتسته كنتتد نتتشانه زودرس 

گرسنبي نبايد ببذاريم نوزاد براي گرسنبي گريه كنتد 

 زيرا سبب بيقراري او مي شود.

 و از گرفتن پستان امتناع مي كند

 چبونه متوجه شويم شيرمان براي نوزاد كافي است؟

بتار   4تتا  6روزانته  -2نوزاد خوث وزن متي گتيرد. -5

 3الي  2روزي  -3پوشك را خيز كرده و ادرار مي كند

 . بار اجابت مزاج دارد.

*بندناف را تميز و خارج از پوشك نوزاد قترار دهيتد تتا 

خشك شود و خود به خود بيافتد) بين يتك تتا دوهفتتها 

نيازس بته استتفاده از اس و بتتارين نيتست از نتاف بنتد 

استفاده نشود. در صورت قرمز شدن و يا وجود ترشحات 

 به پزشك مراجعه شود.

بعد از هربار اجابت متزاج باستن نتوزاد را بتا آث ولترم 

شستشو دهيد از پوشش فتراوان و حترارت بيتش از حتد 

 محي  جداً خودداري نماييد.

 درجه مي باشدا 26-24)دماي مناسب 

 


