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مقدمه

ش���ما اولی���ن آموزگار فرزند تان هس���تید، پس بای���د نیازهای او در ه���ر مرحله از زندگ���ی را  بدانید تا 
که بدنی نیرومند داش���ته باش���د، حواس پنجگانه او تقویت  گونه ای پرورش دهید  بتوانید او را به 
کند.  در سنین مختلف از جمله  ش���ود، غریزه  اش به درس���تی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا 
کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سالمت/ پایگاه  5-14 روزه الزم است 
بهداش���تی/ خانه بهداش���ت محل زندگی خ���ود ببرید تا  اقدامات و توصیه ه���ای الزم برای ارتقای 
کنید مراقبین س���المت/ بهورزان و پزش���کان در برابر نگرانی ها و  ک���ودک را دریافت  رش���د و تکامل 
پیش���نهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در این مجموعه 
گاهی از چگونگی رش���د و  کودک 15-14 روزه ارائه ش���ده اس���ت تا با آ کلیدی برای مراقبت از  نکات 
کارآمد، نیک نفس،  کودکت���ان و انجام اقدامات الزم، در آین���ده جوانی نیرومند، چاب���ک،  تکام���ل 
که الزم است کودک شما  نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی 

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

رسم می شود(
تغذیه با شیر مادر ارزیابی می شود و مشاوره و راهنمایی الزم انجام می شود. 	 
کودک 	  ارزیابی رفتار با 



ارزیابی بینایی	 4
ارزیابی شنوایی	 

حمایت خانواده
کودک تان خواب است، بخوابید و 	  ممکن اس���ت خس���ته باشید یا سرتان ش���لوغ باش���د. وقتی 

کنید.  استراحت 
کردن احتیاج دارید.	  شما و همسرتان به زمانی برای با هم بودن و زمانی برای استراحت 
کمک 	  کنی���د، از فامیل و دوس���تان  ممکن اس���ت احس���اس دس���ت پاچگ���ی، ترس یا خس���تگی 

گر بیش از 2 هفته احس���اس مریضی یا افس���ردگی داشتید، با مراقب سالمت/ بهورز  بخواهید. ا
تماس بگیرید. 

که خواهید داش���ت. داش���تن حمایت و اطالعات مهم 	  والد بودن س���خت ترین ش���غلی اس���ت 
کمک بخواهید. کردید،  هستند. وقتی احساس نیاز 

کودک رشد و تکامل 
کودک شما: در این سن 

کت می شود. 	  وقتی صداهایی می شنود، سا
وقتی بر روی شکم خوابیده است، سرش را به آرامی تکان می دهد.	 
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که به تکامل فرزندتان کمک می کند: نکاتی 

کند، آزادانه 	  کودک ش���ما ببیند، بش���نود، حس  کنید تا  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.  اش���یا مختلف با رنگ های 	 
روشن و درخشان را در فاصله نزدیک )20 سانتی متری( صورتش به او نشان دهید. )مانند یک 

که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه( حلقه بزرگ 
به چشمان کودک تان بسیار نگاه کنید، به او لبخند بزنید و بخندید. بیشتر اوقات با او صحبت  	 

کنید. کودکتان با او مکالمه  کنید. با تقلید صدا یا ژست 
کنی���د و عش���قتان را به او 	  ک���ودک  خود محب���ت  ب���ه 

نشان دهید. 
کنید. ارتباط 	  کنید و او را لم���س  کودک ت���ان را بغل 

کردن و لمس  لمس���ی بسیار مهم است. او را با بغل 
کنید. کردن لوس نمی 

اجازه دهید انگش���تان شما را بگیرد و برای تشویق 	 
به شل کردن انگشتانش یکی یکی آن ها را باز کنید. 

تغذیه کودک
کنید.	  کودک تان را فقط با شیر مادر تغذیه 



کنید، حداقل 	 6 که میل دارد با ش���یر م���ادر تغذیه  ک���ودک خود  را ش���ب و روز هر چقدر و هر زمان 
کودک خودش برای شیر خوردن بیدار  گر  کنید. ا 12- 10 بار در شبانه روز او را با شیر خود تغذیه 

کنید.  نشود او را بعد از 3 ساعت بیدار 
به ش���یرخوار غذا ی���ا مایعات دیگر حتی آب ندهید، ش���یر 	 

مادر به تنهایی همه نیاز شیرخوار را برآورده می کند. 
کودک ش���ما از ش���یر مادر محروم اس���ت و از 	  که  در صورتی 

شیشه ش���یر برای تغذیه او استفاده می کنید، هرگز برای شیر 
کودکتان ق���رار ندهید تا بتوانید  دادن، شیش���ه را بین خود و 

چشمان یکدیگر را ببینید. 
کودک شما در این سن به غذای جامد نیازی ندارد.	 
کمتر 	  گاهی بیشتر یا  کودک بطور متوس���ط هر 2 یا 4 س���اعت شیر می خورد. او ممکن است  یک 

شیر بخورد.
ک���ودک خود ه���ر روز 400 واح���د بین المللی ویتامی���ن د  و 1500 واحد بین الملل���ی ویتامین آ 	  ب���ه 

بدهید.
کودک ت���ان در زمان 	  مراقبی���ن بهداش���تی/ به���ورزان می توانن���د در مورد چگونگی نگه داش���تن 

کنند. شیردهی و راحتی شما، اطالعاتی در اختیارتان بگذارند و شما را راهنمایی 
کز خدمات جامع سالمت محل زندگی شما 	  در خانه های بهداش���ت/ پایگاه های سالمت/ مرا
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مشاوره شیردهی انجام می شود. 

ایمنی کودک 
کودک تان س���وار خودرو م���ی ش���ود از صندلی ایمنی 	  ه���رگاه 

کام���ال ایمن در  ک���ودک باید  کنید. صندلی  ک���ودک اس���تفاده 
صندلی عقب ماشین قرار بگیرد. 

کودک در خودرو تا 2 سالگی رو به عقب قرار بگیرد.	  صندلی 
کودک خود را در خودرو تنها نگذارید.	  هرگز 
کودک 	  گهواره ی���ا تخت  کنید میله ه���ای  اطمین���ان حاص���ل 

بیش از 6 سانتی متر فاصله نداشته باشد. برخی گهواره های 
کند. گیر  کودک ممکن است بین میله ها  قدیمی ایمن نیستند، سر 

گرفته و دیگر اش���یاء داغ دور نگه 	  گاز، چوب ه���ای آتش  ک���ودک خ���ود را از آت���ش، آب داغ، اجاق 
دارید. 

کس���ی اجازه ندهید در خانه یا خودرو ش���ما سیگار بکشد. در معرض دود سیگار 	  هیچ وقت به 
کودک باال ببرد. گرفتن می تواند میزان ابتال به بیماری های تنفسی را در  قرار 

که به خوبی 	  کنید  کودک تان از ردیاب دودی استفاده  در خانه به خصوص در محل نگه داری 
کنید. کنترل  کند. ردیاب دود خود را  کار 

کودک ش���ما ممکن اس���ت قادر به 	  ک���ودک خود را حت���ی برای چند لحظ���ه تنها نگذارید.  هرگ���ز 



که او می تواند و در همه حال مراقب او باشید.8 غلتیدن نباشد،  ولی شما اینطور در نظر بگیرید 
کودک خود هستید، در تمام مدت با یک دست 	  کردن  وقتی در حال تعویض پوشک و حمام 

او را نگه دارید.
کنید.	  کودک تان جلوگیری  پارچه ای در وان حمام قرار دهید تا از سر خوردن 
گر کودک از پستانک استفاده 	  گرد نبندی در گردن کودک تان نگذارید. همچنین ا هرگز زنجیر یا 

گردن او آویزان نکنید. می کند، آن را با زنجیر یا نخ به 
کودک خود را به شدت تکان ندهید.	  هرگز 
کاله، 	  گر بیرون هستید، او را با  کودک خود را بیشتر از 10 دقیقه در معرض نور آفتاب قرار ندهید. ا

لباس آستین بلند و شلوار بپوشانید. 

مراقبت های دیگر
خواب

کار احتمال 	  ک���ودک خ���ود را ب���ه پش���ت بخوابانی���د، ای���ن 
کاهش می دهد. او را بر روی ش���کم  گهانی ن���وزاد را  م���رگ نا

نخوابانید.
کودکتان نخوابید همچنی���ن او را در تختخواب 	  در تخ���ت 

خود نخوابانید. 
کودک شما هر روز حدود 16 – 14 ساعت می خوابد.	 
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کودک شما ممکن است 3 تا 3/5 ساعت پی در پی در شب بخوابد. این مدت زمان ممکن است 	 

موقعی که کودک شما 2 ماهه می شود، متفاوت باشد. 
که روز 	  کم یاد بگیرد  کم  کنید. تا  کنید یا با او بازی  کودک خ���ود صحبت  پ���س از تغذیه روزانه با 

کردن و بیدار ماندن و ش���ب برای خوابیدن  برای بازی 
است.

مراقبت از دهان و دندان 
کنید.	  کودک خود را با پارچه ای تمیز و آب تمیز  دهان 

مدفوع 
کودک خود را با ش���یر م���ادر تغذیه می کنی���د، مدفوع  گ���ر  ا
ک���ردن او م���ی تواند هر پنج روز یک بار یا بعد از هر بار ش���یر 

کند. مدفوع او ممکن  کردن ممکن است با بزرگ شدن او تغییر  خوردن باشد. زمان بندی مدفوع 
گر او را با ش���یر مصنوعی تغذیه می کنید، مدفوع او  ممکن است  اس���ت آبکی، زرد و بلغمی باش���د. ا
کردن، حتی در  کودک به هنگام مدفوع  رنگ، غلظت یا بوی متفاوتی داشته باشد. ممکن است 

که مدفوع نرم است زور بزند.  صورتی 

کودک شما  45-30 روزگی است زمان مراقبت  بعدی 
کودک داده خواهد شد:  در مراقبت 45-30 روزگی خدمات زیر به 



پایش رشد 	 10
ارزیابی تغذیه 	 
کودک 	  ارزیابی رفتار با 
ارزیابی شنوایی	 
کودک 	  راهنمایی هایی برای تغذیه 
مکمل )ویتامین آ + د( 	 
در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد. 	 
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