مقدمٍ
هبسبص وَدن اس لذین االیبم در فزٌّگْبی ضزلی هبًٌذ فزٌّگ
ٌّذٍ رٍاج داضتِ است .مطالعات علمی اخیر ویس وشان دادٌ
اود کٍ وًزاداوی کٍ بطًر مدايم مًرد ماساش قرار میگیرود
 ،رشد بُتری دارود  ،بُتر يزن میگیرود ي پیشرفت
بُتری دارود  .یه هبسبص خَة وَدن را آرام وزدُ  ،هَجت
آراهص ٍ خَاة ثْتز ٍ َّضیبری ثیطتز در ٌّگبم ثیذاری
هیطَد .هبسبص هَجت افشایص فعبلیت ّبی حزوتی ٍ افشایص
احسبس اهٌیت در وَدن عالٍُ ثز تمَیت عضالًی می ضَد.
هبسبص ّوچٌیي ثِ ّضن غذا ٍ دفع ثبدّبی هعذٍی ووه
هیىٌذ.

تَاًیذ هجذد اس رٍغي
در حیي هبسبص در صَرت ًیبس هی
استفبدُ وٌیذ  ،لذا اثتذا اس حجن سیبد رٍغي وِ هَجت جبری
ضذى رٍی ثذى ًَساد هی ضَد خَدداری وٌیذ.
ثغَر ولی ؛ ثصَرت ًزم  ،آّستِ ٍ پیَستِ ٍ ثذٍى اعوبل فطبر
سیبد ثِ ثذى ًَساد  ،ثب ًَن اًگطتبى ٍ وف دست  ،اٍ را ًَاسش
گًَِ ثوبلیذ .حزوبت هذٍر در اعزاف سیٌِ ٍ ضىن ٍ رٍی ضبًِ
ّب .حزوبت رٍ ثِ پبییي عَلی رٍی ثبسٍّب ٍ پبّب ٍ حزوبت اس
پبییي ثِ ثبال در پطت ًَساد ثْتزیي ضیَُ هیجبضذ.

بُتر ا ست قبل از شريع بٍ ماساش کًدک يسایل مًرد
نیاز را آمادٌ کىید ماوىد  :ريغن ماساش (یا ريغه گیاَی)،
دستمال  ،پًشک تمیس برای وًزاد ي لباس وًزاد.
پَست ًَساد ثسیبر ًبسن  ،ظزیف  ،حسبس ٍ آسیت پذیز است
لذا احتوبل دارد جَاّزات ٍ یب اًگطتز ضوب ٍ یب ًبخٌْبی ثلٌذ ،
ثغَر اتفبلی ثِ ًَساد ضوب آسیت ثشًذ  .اس ایٌزٍ پیطٌْبد هی
ضَد ً ،بخٌْبی خَد را وَتبُ ًگِ داریذ ٍ ٌّگبم هبسبص اًگطتز
ٍ جَاّزات خَد را در ثیبٍریذ.
تطه تعَیض ٍ یب یه حَلِ لغیف را رٍی سغحی صبف پْي
وٌیذ  ،لجبس ًَساد را در آٍردُ ًَ ،ساد را ثِ پطت ،رٍی آى
ثخَاثبًیذ.

هغوئي ضَیذ دستبى ضوب سزد تز اس حبلت هعوَل – ثجْت
ضستطَی ظزف ،جبثجبیی هَاد در فزیشر ٍ ً - ...یست.
ّوچٌیي دهبی َّای اتبق هٌبست است ثیي  27-24درجِ
سبًتیگزاد ثبضذ تَجِ داضتِ ثبضیذ رٍغٌْبی هعغز هبسبص
ثشرگسبالى ثزای ًَساداى هٌبست ًیست .ثِ اًذاسُ ًصف لبضك
چبیخَری رٍغي ثچِ  ،وف دستبى خَد را آغطتِ وٌیذ.

هی تَاًیذ ثزای ضزٍع اس پبّب آغبس وٌیذ چزاوِ حسبسیت
ووتزی ًسجت ثِ سبیز لسوتْبی ثذى دارًذ  .اةدٍ دست خَد
اعزاف لسوت ثبالی یىی اس راًْب را احبعِ وٌیذ ٍ ثِ سوت هچ
پب ثِ حبلت دٍضیذى هبلص دّیذ  .سپس پبی دیگز را ثِ ّویي
تزتیت هبلص دّیذ.

وف یىی اس پبّب را گزفتِ ٍ آرام اس هحل هچ ثِ جْبت هختلف ،
ثب ایجبد ساٍیِ ووی ثب هالیوت ثچزخبًیذ  .سپس رٍی پب را اس
هچ ثِ سوت ًَن اًگطتبى ثوبلیذ ٍ ثزای پبی دیگز ًیش ّویي
رٍش را تىزار وٌیذ.

ثب اًگطتبى ضصت خَد وف پبی ًَساد را در حزوبت هذٍر تب
ًَن اًگطتبى پب ثوبلیذ.

ثزای اتوبم هبسبص پبی وَدن ،ته ته اًگطتبى پبی وَدن را
ثیي اًگطت ضصت ٍ صجبثِ خَد ،اس دٍعزف اًگطت ًَساد ،ثِ
سوت ًَن اًگطت لوس وٌیذ.

سپس ثب وف دٍ دست خَد اعزاف یىی اس ثبسٍّبی ًَساد را
احبعِ وزدى ٍ اس ثبال تب هچ دست ثِ ضیَُ دٍضیذى هبلص
دّیذ .سپس وف دست ًَساد را ثِ آراهی گزفتِ ٍ اس ًبحیِ هچ
دست ثِ جْبت هختلف  ،ثب ایجبد ساٍیِ ووی ثب هالیوت
ثچزخبًیذ .ثزای ثبسٍی دیگز ىیش ّویي وبر را تىزار ويیذ .

ثب اًگطتبى ضصت خَد وف دست ًَساد را در حزوبت هذٍر تب
سزحذ اًگطتبى ثوبلیذ.

ثِ آراهی ته ته اًگطتاى دست وَدن را ثیي اًگطت ضصت
ٍ سثبثِ خَد ،اس دٍعزف اًگطت ًَساد ،ثِ سوت ًَن اًگطت
هبلص دّیذ اًگطتبى ًَساد ثِ آراهی اس هیبى اًگطتبى ضوب لیش
ثخَرد.

وف اًگطتبى خَد را رٍی لفسِ سیٌِ ًَساد پْي وٌیذ ٍ اس
هیبًِ ثِ سوت دٍ عزف پْلَّب ثِ آراهی ثوبلیذ ٍ وف دستبى
خَد را ًیش ثِ آراهی درگیز وٌیذ  .ایي حزوت را چٌذ هزتجِ
تىزار وٌیذ.

وف یىی اس دستبى خَد را ثغَر هَرة پبییي گزدى ٍ رٍی
سیٌِ وبهال پْي وزدُ ٍ ثِ سوت راًْبی وَدن ثِ آراهی
هبلص دّیذ  .ایي وبر را جٌذ هزتجِ ثِ ًَثت ثب ّز یه اس دٍ
دست خَد تىزار وٌیذ.
ثزای هبسبص سز ًَساد خَد ثب سز اًگطتبى خَد ثذٍى اعوبل
ّیچگًَِ فطبری تٌْب حزوتْبی هذٍر در جْت عمزثِ ّبی
سبعت رٍی سز ًَساد را ًَ اسش گًَِ لوس وٌیذ .سپس پیطبًی
اٍ را ثب اًگطت صجبثِ ٍ ضصت دست اس ثبال ثِ سوت هزوش ٍ
سپس ثِ سوت ضمیمِ ّب ثوبلیذ  .اثزٍّب ٍ گًَِ ّب را ًیش ،اس
داخل ثِ سوت ثیزٍى ،ثِ آراهی ًَاسش وٌیذ.

ثزای اتوبم هبسبص ،ثب حزوبت هالین ٍ عَالًی هذت پطت اٍ را اس
ضبًِ ّب تب هچ پبّب ثِ آراهی ثب توبم وف دستبى خَد ًَ،اسش
گًَِ  ،هبلص دّیذ.
ّزگش فطبر سیبدی ثِ ثذى ًَساد ًیبٍریذ ٍ در ًبحیِ ستَى
فمزات ثسیبر هحتبط ثبضیذّ ،یچگًَِ فطبری ٍارد ًىٌیذ ٍ
فمظ اجبسُ دّیذ گزهبی دست ضوب ثِ ثذى ًَس ادتبى هٌتمل
ضَد .در ٌّگبم هبسبص ًَ ،ساد خَد را ثب حزف سدى  ،ضعز
خَاًذى ٍ توجیذ وزدى هَرد هحجت لزاردّیذ ٍ هطغَل
وٌیذ .ارتجبط هستمین چطوی ثب ًَساد هَجت افشایص آراهص ٍ
احسبس اهٌیت ًَساد هی ضَد .ارتجبط اس عزیك حس ثیٌبیی در
ًَساداى ثِ هزاتت لَی تز افزاد ثبلغ ا ست .سعی وٌیذ ٌّگبم
هبسبص ایي ارتجبط را حفظ وٌیذ  .لغع ًبگْبًی هبسبص ٍ ارتجبط
پَستی ثب ًَساد هی تَاًذ در حىن یه سًگ خغز ثزای ًَساد
تلمی ضَد ،لذا دلت وٌیذ وِ پبیبى هبسبص را ثِ آراهی ٍ
تذریجی رلن ثشًیذ  .دستبى رٍغٌی خَد را ثِ دست ٍ اًگطتبى
ًَساد  ،ثجْت احتوبل فزٍثزدى در دّبى ٍ یب هبلص چطن،
ًشًیذ .وَدن را ثالفبصلِ لجل ٍ یب ثعذ اس غذا ٍ یب در ٌّگبم
وسبلت هبسبص ًذّیذّ .زگش وَدن خَد را ثزای هبسبص اس خَاة
ثیذار ًىٌیذ  .سعی وٌیذ هَضع ّبی سخن  ،ضزة خَردوی ،
ٍاوسي ٍ یب تشریك را ٌّگبم هبسبص لوس ًىٌیذ چزا وِ هَجت
التْبة ٍ پزّیش وَدن اس اداهِ هبسبص هی ضَد.

داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی
درماوی شُید بُشتی
بیمارستان سًم شعبان دمايود
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ياحد آمًزش دفتر پرستاری
آدرس :
سپس وَدن خَد را ثِ رٍی ضىن ثچزخبًیذ ٍ پطت اٍ را ثب
سزاًگطتبى خَد  ،اس دٍ عزف ستَى فمزات  ،اس پطت گزدى تب
وطبلِ راى ثصَرت حزوبت هذٍر ثوبلیذ.
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