 برای جلوگيری از سرماخوردگی نوزاد چه بايد كرد؟ عطسه كردن نتيجه وارد شدن گرد و خاك يا هوای گرم وآيا با قنداق كردن می توان نوزاد را از سرما خوردگی
مديريت درمان استان گيالن

بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) رشت
واحد كنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای مديريتی و اعتباربخشی

حفظ كرد ؟
سرماخوردگی عبارت است از ابتالی دستگاه تنفس به
انواع ويروسهای مولد سرما خوردگی  ،بنابراين سرد بودن
محيط اتاق نوزاد در پيدايش سرما خوردگی نقش موثری

هشت نکته مفيد درباره نوزادان

دارد .اما بر اثر تماس نوزاد با افراد مبتال به سرما خوردگی
نوزاد هم مبتال می گردد .
بايد دانست باال بردن درجه حرارت اتاق پوشاندن زياد و
قنداق كردن به هيچ وجه او را از سرماخوردگی حفظ
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نخواهد كرد  .دمای اتاق بايد بين  19تا  22درجه سانتی
گراد باشد بهتر است لباس بلندی كه دست و پای نوزاد را
می پوشاند به تن او كرد ولی اگر دست و پای نوزاد سرد
است جای نگرانی نيست بلکه می توان دستکش به دست
او كرد و پاها را با جوراب پوشاند .با دست گذاشتن روی

تهيه و تنظيم  :كميته آموزش بخش سزارين

قفسه سينه نوزاد می توان گرمای بدن او را حس كرد.

( زیر نظر واحد آموزش )
 -2عطسه كردن نوزاد ان
اكثر نوزادان به سادگی و پی در پی عطسه می كنند كه
اين عطسه كردن نشانه سرماخوردگی نوزاد نيست ،مگر
توأم با آبريزش از بينی عاليم ديگر سرماخوردگی باشد .

خشک به داخل بينی نوزاد بوده و يا به علت تجمع
ترشحات در داخل بينی و تحريک ديواره بينی است .
از بينی بعضی از نوزادان ممکن است مايع شفافی زيادتر
از معمول ترشح شود مخصوصاً وقتی كه گريه می كنند يا
دچار سرماخوردگی می شوند كه اين ترشحات چندان
هم بد نيست كه مادر بايد با دستمال نرم آن را پاك كند
و يا با پوآر و قطره چکان پالستيکی ترشحات را قبل از
شير دادن به آرامی تخليه كند .در صورتی كه ترشحات
بينی نوزاد غليظ  ،سبز يا زرد رنگ باشد دليل عفونت
بينی است و نياز به درمان دارد .

 -3پوست نوزاد :

خير چون پاهای نوزاد در رحم مادر كامالً جمع است لذا

در روزهای بعد از تولد ممکن است برجستگيهای كوچکی بالفاصله و بعد از تولد نمی توان پاهای نوزاد را دراز كرد

 -7آيا سکسکه كردن نوزاد اهميت دارد؟
خير سکسکه تحريک عصبی استت كته ستبب انقبتا

به اندازه ته سنجاق در سطح پوست صورت نوزاد ظاهر

درهر حال نوزاد درانتهای ماه اول و دوم پاهايش را دراز

عضله ديافراگم می گردد انقبا

شود اين برجستگيها ی كوچک را ميليا می گويند كه

خواهد كرد .

بردن هوا به داخل ريه می شود كه اين فرو بردن ناگهانی

نتيجه ترشحات زياد چربی پوست می باشد و خودبخود

 -6چرا بعضی از نوزادان دچار گرفتگی بينی می

هوا بوسيله انقبا

از بين می رود همچنين ممکن است لکه های آبی تيره با

شوند و در هنگام خواب خرخر می كنند ؟

بوجود می آيد .

اطراف مشخص در ناحيه كفل نوزاد يا به صورت استثنايی

چون مجاری بينی نوزادان باريک است اگر در اين

ديافراگم خود سبب فرو

اپی گلوت متوقف می شود و سکسکه

 -8حد متوسط افزايش وزن در دوران شيرخوارگی :

در جای ديگری از بدن ديده شود كه آنها را لکه های

مجاری باريک ترشحات مخاطی جمع گردد و يا اگرهوای

صفر تا  3ماهگی

 30گرم در روز (  200گرم در هفته)

منگولی يا آبی رنگ گويند و در خالل سال اول تولد از

اتاق نوزاد زيادتر از معمول گرم باشد سبب می شود كه

9تا  6ماهگی

 20گرم در روز ( 190گرم در هفته)

بين می رود .

مخاط بينی نوزاد كه در داخل رحم مادر بوسيله مايع

 7تا  9ماهگی

 11گرم در روز ( 101گرم در هفته)

 -4لرزش چانه و زانوهای نوزاد :

آمينوتيک مرطوب بوده با تنفس هوای گرم و خشک

 10تا  12ماهگی

 10گرم در روز ( 70گرم در هفته)

در بعضی از نوزادان موقعی كه در حال بيداری و فعاليتت شود و ترشحات مخاطی نيز خشک و سبب گرفتگی بينی در شش ماه اول تولد افزايش وزن زيتاد استت و ست س
هستند لرزشهايی در چانته يتا در زانوهتای آنهتا ديتده نوزاد شود .برای جلوگيری از گرفتگی بينی بايد درجه

كاهش می يابد بعد از سن  10ماهگی به صتورت طبيعتی

می شود اين لرزشها چون در زمان فعاليت نتوزاد استت حرارت اتاق نوزاد متناسب و مرطوب باشد مادر می تواند انتهای كودك كم می شود و درنتيجه سرعت افزايش وزن
جای نگرانی نيست و طبيعی است علت اين لرزشها ايتن دو قطره ( N/Sنرمال سالين ) داخل هر سوراخ بينی قبل كاهش می يابد .
است كه سيستم عصبی نوزاد هنوز تکامل نيافته است و از شير دادن بريزد تا ترشحات داخل بينی تر شود و آن
به تدريج در طی چند ماه از بين می رود .اما اگر در حتال را با پوآر و قطره چکان خارج كند مادران هيچوقت شير
آرامش يا خواب دچار لرزش گرديد بايد به فکر تشنج بود خود را داخل بينی نوزاد نريزند چون شير بصورت اليه ای
و كودك بايد مورد معاينه پزشک متخصص قرار گيرد .

مجاری بينی نوزاد را می پوشاند و محيط خوبی برای رشد

 -5آيا پاهای نوزاد را بعد از تولد بايد كشيد و قنداق

ميکروبهاست ،موجب عفونت بينی می شود.

كرد ؟

