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 ییللبببییییییی

        رطوبت و بخار به حدی نباشد که تنفسفن نفو را رر

 .مشکل کند

        رگر سر نو را پوسته پوسته رست قبل ر  رسفتفاف فا

ک ی روغن  یتون مالیده و با صابون بچه یا شفامفیفوی    

 .بچه شست شو شوا تا ه ه پوست ها ر  بین بروا

  ر  مکیدن گوش نو را پن ر  رستا ا  خواارری شفوا

و برری خارج کران آب ر  گوش نو را خم کران سر بفه  

طرف ررست و چپ و خشک کران گوش با اسفتف فا     

 .نر  کسایت می کند
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با یک پارچه مرطوب صابون رر پفاک    . صابون ت یز ن ایید
کراه و به ه ین صورت پشت نو را رر شسته و خشفک      

برری ت یز کران استگاه تناسلی ار نفو را اخفتفر        .ن ایید
ناحیه تناسلی ر  جلو به عقب و ار نو را پسر  یر کفیفسفه      

 .(بیضه ت یز شوا

      قبل ر  رفتاان بند ناف و ار صورتی که بندناف هفنفو
نیستااه رست بهتر رست بندناف ک فتفر ار مف فر  آب           

 .مستقیم ر  قبیل ورن یا لگن قررر بگیرا

     برری شست وشوی نو را ر  شامیو یا صابون مفییفم و
 .غیر قلیایی رستسااه شوا

 بار ار هستفه  2ح ا  نو را به صورت یک رو  ار میان یا
 .باشد

 بیفاصله ب د ر  شیر اران نو را، ر  ح ا  نو را خواارری

 .شوا

    ار ناحیه سر نو را او فرورفتگی رحساس می شوا کفه
یکی ار قس ت جلو سر که میج قدرمی سر گویفنفد کفه      

ماهگی بسته می شوا و ایگری ار پشت سفر     81تا9بین 
هنگا  شست وشو ر  اسفت  . ماهگی بسته می شوا 4که تا 

 ان به رین او میج خواارری شوا  یرر باعث ریجفاا ارا    
 .می گراا
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صورت نو را می تورن یک پنبه خین ر  آب گفر  بفه         

آررمی به صورت نو را کشید یفا مفی تفورن ر  لفیف               

مخصوص نو را برری شست وشوی صورت رو رسفتفسفااه    

سر رو رر به س فت  . سین نوبت به سر نو را می رسد.  کرا

خوا نگه اررید و با یک است بگیرید،بدن نو را روی پای 

ش است و است ش ا آ را رست تا با آن سر نفو را رر بفا       

شامیو بشویید و خشک کنید و برری آبکشی مفوهفایف       

جریان آب روی صورت رو رها نشوا م کن رست بفاعفث   

سین است ها و پاها و شکم . ناررحتی و کبوای رش شوا

 .و پشت وی شسته شوا

 

 

ربتدر چشم و صورت نو را رر ت یز کنید و ر  یک گلوفلفه   )  

پنبه که ار آب جوشیده رست ر  گوشه ی چشم به طفرف  

خارج رستسااه شوا و ت ا  صورت نو را رر به ه ین روش   

سین ار حالی که بدن نو را رر ار پفارچفه ی     . ت یز کنید

نرمی پیچیده رید و صورت رو به طرف ماست سر نو را رر   

با یک است گرفته و با است ایگر با شامیوی مییم سر 

و موهای رو رر بشوید ب د ر  خشک کران سر رو پفارچفه     

اور بدن رو با  شوا و ار حالتی که نو را طفاقفبفا  رسفت       

 گران ،  یر بغل ، سینه و شکم نو را رر با لی  آغشته به  

 :حمام کردن در نوزادان خاص

ت ا  نو رارنی که ماار آنها مبتی به بی اری های ریفد  یفا     

هیاتیت، آغشته به مکونیو  هستند بفه الفیفل آلفواگفی            

ترشاات روی بدن نو را ، شستن آنها پن ر  تولد رلفزرمفی   

 .رست

 :نحوه حمام کردن

  قبل ر  ح ا  کران نو را کلیه ی وسایل مورا نیا  بفرری

حوله نو را،شامیو،صابون،لی ،ورن : ح ا  کران نو را ر  قبیل

 .رر آمااه کند... یا لگن آب و

    ارجفه     21تفا 22امای مال رستا ا  نو را بهتر رسفت

ارجه سفانفتفی       71تا73سانتی گررا باشد و ر  آب با امای 

 .گررا برری رستا ا  نو را رستسااه ن وا

    برری رط ینان ر  ولر  بوان آب ،آرنج رر ارخل آب ففرو

. کراه،آب باید قدری گر  تر ر  ارجه حرررت بدن فرا باشد

 (ارجه73-71)

 :ترتیب شسشوی اعضاء

ر  چشم و صورت  و سرش شروع کنید و سین است هفا  

 برری شست و شوی .و پاها ، شکم ،پشت وی شسته شوا

مااررن  تا ه کار یا  نانی که قصد ماار شدن اررند ه یشه 

رین نگررنی رر اررند که چگونه نو را تا ه به انیا آمده خفوا  

رر ح ا  کنند ، که م  وال یک مااربزرگ مهربان و السو  

. هست که نوه ی خوا رر با عشق و عیقه ح ا  می کنفد 

با رین حا  مااررن تا ه کار هم باید ح ا  کران نو راشان 

رر یاا بگیرند و بی ترس ر  لیز خوران بچفه یفا آسفیفب         

رساندن به رو البندشان رر ح ا  کنند و ر  رین کفار لفت ت     

 .ببرند

کواک ار رحم با مااه مخصوصی به نا  ورنیکن به انیفا  

می آید که شبیه به پنیر چسبناک بر روی پفوسفت نفو را      

رست،که وجوا رین مااه بر روی بدن نو را می تورند باعث 

جلوگیری ر  هدر رفتن امای بدن نو را و جلفوگفیفری ر       

 .عسونت های بی ارستانی شوا

 :زمان حمام کردن نوزاد

به خانوراه هایی که بر ح ا  کران نو را پفن ر  تفولفد        

 6تأکید اررند توصیه می شوا که رولیّن رستا ا  حدرقفل    

 .ساعت پن ر  تولد یا ار رو های سو  به ب د تولد باشد

  

 


