* وضعيت قرار گيری و خواب نوزاد :

 بهتر است نوزاد به پشت ياامديريت درمان استان گيالن

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

پهلوی راست بخوابانيد جهات

و شستن لباس نوزاد

نکنيد .
 -تشک نوزاد نيز بيش از حاد

ونک استفاد نمود از لباس های دگمه دار استفاد كنيد لباس

واوار را

تاريک آرام و دور از سر و صدا
نگه دارد .
آموزش مادر درباره خوابيدن در كنار نوزاد :

كد مدرك 91 - TR-R-38 :
شمارة ويرايش 01 :

شد و زمينه شيردهی موفق را ايجاد می كناد بادن ناوزاد

صفحه 1 – 1 :

حين برقرار تماس پوستی نباياد پوشايد باشاد شپوشاک
جورار و كال كافيست ).
 نوزاد را با كودكان ديگر در روتخوار مشترك نخوابانيد . مادر اگر بسايار وساته اسات و ياا بيماار اسات ناوزاد را درروتخوار وود نخواباند .

( زیر نظر واحد آموزش )

 فضای مناسب برای اجتنار از سقوط نوزاد را در اطراف نوزاد درنظر بگيريد .
 برای ايمنی بيشتر نوزاد اگرنوزاد اگر نوزاد با شير مادر تغذياهنمی شود هنگام ووار رفاتن ماادر ناوزاد در بساتر ماادر

ووابانيد نشود .
* رختخواب و پوشش نوزاد :
لباس نوزاد بايد از جنس كتان و نخ باشد كه شامل زير پوش
بلوز شورت شلوار كال

زيب دار توصيه نمی شود .

* شستن لباس :
 -برای شستشوی لباس نوزاد جاز در ناوزادان دارای آلاروی و

است اين تماس سبب آرامش بيشتر و تثبيت دمای بدن نوزاد

تهيه و تنظيم  :كميته آموزش بخش زايمان

هوايی محل سکونت در نظر گرفته شود در صورت سردی هاوا
استفاد كرد و در هوای گرم از يک پوشش نخی ياا پنباه ای

 -مادر بايد بداند كه تماس پوست به پوست با نوزادش بسيار مهم

تاريخ انتشار مجدد  :آذر99

برای نوزاد پوشش مناسب فصل استفاد گردد و موقعيت آر و
از پوشش نرم از جنس پنبه يا ابريشام و ياا دو پتاوی ناوزاد

 -بالش مادر طوری قرار گرفته باشد كه از نوزاد دور باشد .

ورود به سيستم  :بهمن 91

.

زير سر نوزاد از بالش اساتفاد

نرم نباشد  .محاي

آموزش خواباندن  ،لباس پوشاندن

نوزاد نيز از جنس كتان يا نخ بود و تميز و گرم و وشک باشد

می باشد بهتر است مالفه پتاوی

حساساااايت پوسااااتی نياااااز نيساااات حتمااااا از
شويند ای مخصوص استفاد نمود .
 الزم است پوشک پارچه ای از ساير لباس ها جداگانه شساتهشاااود زيااارا پوشاااک هاااای پارچاااه ای را باياااد باااا
شويند های ماليم شست تا موجب حساسيت و نااراحتی در
دستگا تناسلی و رانها نشود .
 از نرم كنند لباس استفاد نشود . برای آر كشی از آر داغ استفاد شود . پاك كنند های مايع بهترين مواد بارای تمياز كاردن اناوالباس ها هستند .
 -در صورت تصميم به تعاوي

شاويند لبااس ناوزاد ابتادا

بايديک قطعه لباس نوزاد را با آن شستشو داد و اگر تحريکی
ايجاد نشد ميتوان برای همه لباسها استفاد كرد .
 اگر حساسيت پوستی در نوزاد ايجاد شد بايد از شويند بدونرنگ و عطر استفاد كرد واگر باز دچار حساسيت شود بايد از
شويند مخصوص نوزاد به مدت طوالنی استفاد نشود .
 در حد امکان لباس های نوزاد را در معرض نور آفتار وشاکنمائيد .

