Farsi

چگونه بدانم كه نوزادم سالم است؟
)?(How will I know my newborn baby is well
عاليى سيزَيش َؼاَگز طانى تٕدٌ َٕسادْظتُذ.

رٔساَّ حذاقم  6تار ػيز
يي خٕرد ،اغهة حذاقم
 8-12تار ػيز يي
خٕرَذ.

َٕساد طانى تّ َظز يي آيذ – رَگغ طثيعيُْ ،گاو
تيذاري ْٕػيار ٔ فعال اطت  ٔ ،تزاي ػيز خٕردٌ
تيذار يي ػٕد.
در  3-4رٔس أل ْز رٔس ٔ 2-3
طپض حذاقم رٔسي  5پٕػك خيض
يي كُذ.

پض اس طُجغ ٔسٌ َٕساد
در رٔس طٕو يا چٓارو تّ
تذريج تّ ٔسَغ اضافّ يي
ػٕدٔ .سٌ تيػتز َٕسادْا
در دٔ ْفتگي تّ ًْاٌ
ييشاٌ ٔسٌ در ُْگاو تٕنذ
تاس يي گزدد.

رٔسي  1-2تار ػكًغ تطٕر َزو
كار يي كُذ.

عاليمي كه در هفته اول سبب نگراني مي شوند
ُْگايي كّ َٕساد حانغ خٕب َيظت يًكٍ اطت يتٕجّ ػٕيذ كّ در رفتارع تغييزي ايجاد ػذِ اطت .ايٍ تغييز يًكٍ اطت َاگٓاَي ٔ يا تّ
تذريج تاػذ .عاليى ٔ رفتار سيز يًكٍ اطت طثة َگزاَي ػَٕذ اگز َٕساد:
● در ُْگاو ػيز خٕردٌ تّ طٕر يعًٕل فعال ٔ ْٕػيار ٌيظت
● تطٕر غيز عادي تحزيك پذيز اطت
● پٕطت ٔ دْاٌ يًكٍ اطت خؼك ػذِ تاػُذ
● كًتز پٕػك خيض ٔ كثيف يي كُذ ٔ ادرار يًكٍ اطت تّ صٕرت نكّ سرد تيزِ در پٕػك ديذِ ػٕد.
ب َظز يي رطذ.
رَگ پٕطتغ تغييز كزدِ ٔ رَگ پزيذِ يا تًاو تذَغ (تّ تُٓا دطت ْا ٔ پاْا) نكّ دار ِ
● يًكٍ اطت احظاص گزيا يا طزيا تكُذ  -درجّ حزارت تذَغ اس  37.4تيؼتز ٔ يا كًتز اس 36درجّ طاَتيگزاد تاػذ
اگز َگزاٌ َٕساد خٕيغ ِ طتيذ ،ييتٕاَيذ
َٕ .1ساد را پيغ پشػك خإَادگي تثزيذ
 .٢تّ تخغ أرژاٌص تيًارطتاٌ يحم خٕد يزاجعِ كُيذ ،اگز تيًارطتاٌ ٔطت ييذ َشديك يُشل ػًاطت ،تٓتز اطت تّ تيًارطتاٌ ٔطت
ييذ كٕدكاٌ كّ يجأر تيًارطتاٌ ٔطت ييذ اطت برٔيذ
 .٣اگز يالحظّ يي كُيذ أرژاَض ْظت آيثٕالَض خثز كُيذ 000
 .٤نيظت خذيات ديگز در پؼت كتاب أنيٍ يادداػت طاليتي يٍ
))the Blue Bookيٕجٕد اطت.
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