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مقدمه 
ش���ما اولین آموزگار فرزندتان هس���تید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را  بدانید تا 
گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت  بتوانید او را به 
شود، غریزه  اش به درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا کند. در سنین مختلف از جمله 
45-30روزگی  الزم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سالمت/ 
پایگاه بهداشتی/ خانه بهداشت محل زندگی خود ببرید تا  اقدامات و توصیه های الزم برای 
کنید مراقبین س���المت/ بهورزان و پزش���کان در برابر  ک���ودک را دریافت  ارتق���ای رش���د و تکامل 
نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در 
گاهی  کودک 45-30 روزه ارائه ش���ده اس���ت تا با آ کلیدی برای مراقبت از  این مجموعه نکات 
کودکتان و انجام اقدام���ات الزم، در آینده جوانی نیرومند، چابک،  از چگونگ���ی رش���د و تکامل 
کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوش���بخت داشته باشید. مراقبت هایی 

کند: کودک شما در این سن دریافت  که الزم است 
کودک 	  کارت مراقبت  کودک اندازه گیری و منحنی رشد او در  پایش رشد )قد، وزن و دور سر 

رسم می شود(



ارزیاب���ی تغذیه با ش���یر مادر و ارائه مش���اوره و 	 4
راهنمایی الزم 

مکمل ویتامین آ+ د 	 
کودک 	  ارزیابی رفتار با 
ارزیابی شنوایی	 
ک���ه نارس ب���ه دنی���ا آمده ان���د )وزن 	  کودکان���ی 

کمتر  گرم یا سن جنینی  کمتر از 2000  هنگام تولد 
از 34 هفته( همچنین صرف نظر از سن حاملگی 
که مس���یر درمانی پیچیده ای را در بخش مراقبت ویژه نوزادان،  و وزن تولد، همه نوزادانی 
کرده اند، وضعیت بالینی ناپایدار داش���ته اند یا  کس���یژن درمانی و تعویض خون طی  مانند ا
توس���ط پزش���ک معالج در معرض خطر تشخیص داده شوند، می بایس���ت از نظر رتینوپاتی 

معاینه چشم شوند. 

حمایت خانواده 
کنید.	  کنید تا برای خودتان وقت صرف  با همسر، دوستان و خانواده برنامه ریزی 
برای همسرتان هم وقت بگذارید.	 
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کسی صدمه دیده اید و در خانه امنیت ندارید، با شماره 123 	  کودکتان به وسیله  گر شما و  ا

تماس بگیرید.
که 	  مراقبت از خودتان به شما انرژی مراقبت از فرزندتان را می دهد. به خاطر داشته باشید 

کنید. برای معاینه پس از زایمان به پزشک مراجعه 
کار یا دانش���گاه برای بیش���تر 	  که برگش���تن به  گاه باش���ید  آ

گر در ح���ال برنامه ریزی  پدره���ا و مادرها س���خت اس���ت. ا
کنید  کار یا دانشگاه هستید، به این فکر  برای برگشتن به 
ک���ه چطور می توانید همچنان به ش���یردهی ادامه دهید. 

کنید.  یک مراقب مورد اطمینان برای فرزندتان پیدا 

که به تکامل فرزندتان کمک می کند: نکاتی 
کنید.	  کودکتان تماس چشمی برقرار  با 
کند، آزادانه 	  کنید تا او ش���ما را ببیند، بشنود، حس  کودک خود فراهم  فرصت هایی را برای 

کند.  کند و شما را لمس  حرکت 
اش���یا رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد.  )مانند یک حلقه بزرگ 	 

که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه(
کودک خود لبخند بزنید و بخندید. 	  به 



کنید. 	 6 کودکتان با او مکالمه  کنید. با تقلید صدا یا ژست  کودک خود صحبت  با 
اغلب اوقات او را در آغوش بگیرید.	 
کنارش هس���تید روزی 2 ت���ا 3 بار او را بر روی ش���کم 	  کودکتان بیدار اس���ت و ش���ما در  وقت���ی 

گردن او تقویت شود.  بخوابانید تا عضالت پشت و 
کودکتان را 	  کردن طبیعی اس���ت و ممکن اس���ت بین 6 تا 8 هفتگی افزایش یابد. هرگز  گریه 

کودکتان را در محل امنی بگذارید و  گر احس���اس ناراحتی می کنید،  تکان ش���دید ندهید.  ا
کمک بگیرید.

کردن هر روزه داشته باشید.	  روال ساده ای برای حمام، غذا دادن، خواباندن و بازی 

تغذیه کودک 
کودک خود را ش���ب و روز و هر زمان می خواهد حداقل 12-8 بار در ش���بانه روز فقط با ش���یر 	 

کنید.  مادر تغذیه 
کنید، به آرام���ی تکان دهید، لباس هایش را در 	  کودک تان، او را نوازش  ب���رای ش���یر دادن به 

کنید تا بیدار شود. آورید و یا پوشک اش را عوض 
گذاشتن در دهان، حرکات دهان و 	  گرسنگی )مکیدن انگشتان، دس���ت  وقتی نش���انه های 

کنید. کودک تان می بینید، او را بیدار  کردن( را در  اندام ها، غر زدن و نق نق 
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کردن پستان، بستن دهان، بازوها 	  که نشانه های سیری )رها  کنید  شیر دادن را وقتی تمام 

کودکتان می بینید. و دستان آرام( را در 

کنید: کودک تان را با شیر مادر تغذیه 
به مصرف ویتامین های پیش از زایمان خود ادامه دهید.	 

کودک شما از شیر مادر محروم است و او را  با شیشه تغذیه می کنید: گر  ا
گر کودک تان همچنان گرسنه است، می توانید 	  هر 2 یا 3 ساعت به کودک خود شیر بدهید. ا

بیشتر به او شیر بدهید.
کودک ت���ان را در آغوش بگیری���د تا بتوانید به 	 

کنید. شیش���ه را بین خودتان  یکدیگ���ر نگاه 
قرار ندهید.

ایمنی کودک 
کودک، 	  در تمام خودروه���ا از صندلی ایمنی 

کنید. رو به عقب استفاده 
کودک تان را در صندلی جلوی خودرو 	  هرگز 

کیس���ه هوای  ک���ه  بخص���وص خودروهای���ی 



کودکان در هنگام 8 مس���افر دارد، قرار ندهی���د. صندلی عقب خودرو ایمن ترین محل ب���رای 
رانندگی است. 

کودک نگه دارید.	  گردنبندها و دستبندها را دور از دسترس  طناب ها، نخ ها، 
کودکان را بیاموزید. 	  کمک های اولیه و احیای قلبی عروقی 
کمک های اولیه نگه دارید.	  در خانه یک جعبه 
لیستی از شماره های اضطراری داشته باشید.	 
گر 37.5 درجه س���انتی گراد 	  کنید. ا گیری  کودکت���ان را اندازه  ک���ه چطور دمای بدن  بدانی���د 

زیربغلی و یا بیشتر است، با پزشک تماس بگیرید.



9
کودک تان، دست هایتان را بشویید.	  کمک به سالمتی  برای 
کودکتان را به پشت بخوابانید.	 
گه���واره ای در اتاقتان بخوابانید. در 	  ک���ودک را در تخ���ت خودتان نخوابانید، او را در تخت یا 

که استاندارد ایمنی را داشته باشد.   گهواره ای 
گهواره نگه دارید.	  اشیاء نرم مانند لحاف، بالش، تشک و اسباب بازی های نرم را بیرون 

کودک شما  2 ماهگی است. زمان مراقبت بعدی 
کودک داده خواهد شد:  در مراقبت 2 ماهگی خدمات زیر به 

پایش رشد 	 
ارزیابی تغذیه 	 
کودک 	  ارزیابی رفتار با 
ارزیابی تکامل 	 
ارزیابی بینایی	 
ارزیابی شنوایی	 



کودک 	 10 راهنمایی هایی برای تغذیه 
مکمل ویتامین آ+ د 	 
گانه 	  کی - پنج  کسن های فلج اطفال خورا وا

در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد. 
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