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 ؟بايذ شيشم سا بذيشمچگًوٍ 
دػت تايذ عٛسي لشاس ٌيشد وٝ دٚ اٍ٘ـت شاي دٚؿيذٖ ؿيش، ت

صيش پؼتاٖ ٚ دسػت دس ِثٝ تحتا٘ي ٞاِٝ پؼتاٖ ٚ ؿؼت دس تاال سٚي 
ِثٝ فٛلا٘ي ٞاِٝ ٚالغ ؿٛد.) تشاي خشٚج ؿيش تايذ سٚي ايٗ لؼٕت 
فـاس ٚاسد ؿٛد ٘ٝ تٝ ٘ٛن يا خٛد پؼتاٖ. صيشا فـاس دادٖ ٘ٛن 

تّىٝ ٔٛخة تشن  ٘ٝ تٟٙا ػثة خاسي ؿذٖ ؿيش ٕ٘ي ؿٛد،پؼتاٖ 
 ػٛصؽ ٚ ٘اصن ؿذٖ پٛػت ٘ٛن پؼتاٖ ٞٓ ٔي ؿٛد.(خٛسدٌي،

اَٚ پؼتاٖ سا تٝ آٖ ٌاٜ تايذ دػت سا تٝ لفؼٝ ػيٙٝ تىيٝ دادٜ ٚ  
 .ٛ آٚسد تا ؿيش تٝ آػا٘ي خاسج ؿٛدعشف لفؼٝ ػيٙٝ ٚ ػپغ تٝ خّ

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟شيشبذيشمتًاوم  آيا مي ٌ ام سشماخًسد هم
دس ٔادس ٔثتالتٝ ػفٛ٘تٟاي ؿايغ ٘ظيش ػشٔاخٛسدٌي ٚ غيشٜ ادأٝ 
ؿيشدٞي تالٔا٘غ اػت صيشا اٌش ؿيشخٛاس ٔثتال ٞٓ تـٛد، ا٘تماَ ٔٛاد 
ايٕٙي تخؾ ٚ پادتٟٙا تٝ اٚ، ٔٛخة تخفيف تيٕاسي ٔي ؿٛد. تا 
سػايت ٘ىات تٟذاؿتي ٔي تٛا٘يذ احتٕاَ تيٕاس ؿذٖ ؿيشخٛاس سا 

ٙيذ. چٖٛ ٔؼٕٛال تيٕاسي اص عشيك تٕاع پٛػتي ٚ تشؿحات وٓ و
تيٙي ٔٙتمُ ٔي ؿٛد ٘ٝ اص عشيك ؿيش، تٙاتشايٗ ؿؼتـٛي ٔشتة 
دػت ٞا ٚ ٕٞچٙيٗ ٔحذٚد وشدٖ تٕاع ٞاي صٛست تٝ صٛست 
الصْ اػت. دس ٔٛاسد ؿذيذ ٔي تٛا٘يذ اص ٔاػه اػتفادٜ وٙيذ ٚ 

 خٛد ؿٛيذ.ٔا٘غ ا٘تماَ تيٕاسي اص عشيك تٙفغ،تيٙي ٚ دٞاٖ 
 
 

 

 

 

 جمع آيسی، رخيشٌ، فشيض ي ريب کشدن شيش:
 ظشٚف ؿيـٝ اي اِٚيٗ ا٘تخاب ٚ ظشٚف پالػتيىي ػخت

 .ا٘تخاب تشاي رخيشٜ وشدٖ ؿيش اػت دٚٔيٗ

 ؿيش خٕغ آٚسي ؿذٜ دس ظشف پالػتيىي سا ٔي تٛاٖ دس
ٞٛاي ٔؼِٕٛي دس دسخٝ حشاست اتاق ٚ دٚس اص آفتاب ٚ 

 وشد.ػاػت ٍٟ٘ذاسي  8تا  6ٌشٔا 

  تايذ تٛخٝ داؿت ؿيشي وٝ دس دسخٝ حشاست اتاق
 ٍٟ٘ذاسي ؿذٜ ديٍش لاتُ فشيض وشدٖ ٘يؼت.

 ػاػت  48ؿيش دٚؿيذٜ ؿذٜ سا تالفاصّٝ دس يخچاَ تٝ ٔذت
ٔي تٛاٖ ٍٟ٘ذاسي وشد ٚ تشاي فشيض وشدٖ ٘يٓ ػاػت دس 

 3تٝ ٔذت  دسخٝ  18- يخچاَ ٍ٘ٝ داؿتٝ ٚ ػپغ دس فشيضس
 . ٔاٜ ٍٟ٘ذاسي وٙيذ

 ٞفتٝ لاتُ اػتفادٜ اػت. 2دس لؼٕت خايخي يخچاَ تٝ ٔذت 

 ٍٞٙاْ رٚب وشدٖ ؿيش فشيض ؿذٜ ظشٚف ٔحتٛي ؿيش سا
اص  تايذ صيش آب ِٚشْ تٝ آسأي حشوت داد تا يخ آٖ تاص ؿٛد

ٔايىشٚٚيٛ ٚ يا اخاق ٌاص تشاي رٚب وشدٖ ؿيش ٘ثايذ 

  د .ٔي تش آ٘تي تادي ٞاي ؿيش اص تيٗاػتفادٜ وشد چٖٛ 

ٔصشف  ؿيش سا تايذ دليمٝ تؼذ اص رٚب ؿذٖ 30ثش تا حذاو
 سا فمظ  رٚب ؿذٜ دس صٛست ٘ياص تٝ ٍٟ٘ذاسي ؿيش ٕ٘ٛد.

 ٍٟ٘ذاسي وشد. دس يخچاَ ػاػت 24ٔي تٛاٖ تا 

 

 

 

 
 ٞيچٍاٜ ٘ثايذ ؿيش يخ صدٜ سا دس دسخٝ حشاست اتاق رٚب

 وشد. ؿيشي سا وٝ لثالً رٚب ؿذٜ ٘ثايذ دٚتاسٜ فشيض وشد.

 

 "مراقبت آغوشی"

 فرصتی بی نظیر برای مراقبت از فرزندم!

 

 

 

 

 

 

 

  چگًوٍ شيش مادس

 رخيشٌ ي وگُذاسی شًد؟ 

 مادس گشامي سالم! 

بخش مشاقبت ييژٌ وًصادان مشکض طبي کًدکان قبل اص َشچيض 

مًَبت مادسشذن سا بٍ شما تبشيک مي گًيذ ي 

بشای حفظ سالمتي خًد ي وًصاد دلبىذتان بٍ است خًاَشمىذ

 تًصيٍ َای صيش بشای شيشديشي ي رخيشٌ شيش تًجٍ فشمائيذ 
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                                          02161472781و   02161472780تلفه :    1419733151کذپستی : 

 Email: nicu@tums.ac.ir 
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 حدٓ ظشف ؿيشسا پش اص ؿيش ٘ىٙيذ ، فضايي سا دس ٕٝٞ
تٍزاسيذ چٖٛ حدٓ ؿيش دس اثش يخ صدٖ تاالي ظشف خاِي 

تيـتش ٔي ؿٛد .) دس ظشف ؿيش تا دٚ ػْٛ حدٓ آٖ ؿيش 
 تشيضيذ صيشا پغ اص يخ صدٖ حدٓ ؿيش صيادتش ٔي ؿٛد .(

ػا٘تي ٔتش تاالي 5/2ٞٛاي تاالي ويؼٝ سا خاِي وٙيذ ٚ 
ا تٝ ؿىُ ػٕٛدي دس ويؼٝ سا خاِي تٍزاسيذٚويؼٝ س

 فشيضس تٍزاسيذ

 ؿيش دس عي رخيشٜ ؿذٖ ٕٔىٗ اػت يىٙٛاخت ٘ثاؿذ
چٖٛ ؿيش ٕٞٛط٘يضٜ ٘يؼت ، چشتي ؿيش تٝ لؼٕت تاالي ؿيش 

دادٖ ٔي آيذ ٚ تٝ ٘ظش ضخيٓ تش ٚ ػفيذ ٔي سػذ . لثُ اص 
خيّي آساْ ظشف ٔحتٛي ؿيش سا تىاٖ دٞيذ  ؿيش تٝ ٘ٛصاد

لؼٕت چشب تا تميٝ ؿيش ٔخّٛط ؿذٜ ٚ ٔحَّٛ يىٙٛاخت 
 ىاٖ دادٖ ؿذيذ ظشف ؿيش اختٙاب وٙيذ .اص ت ٔي ؿٛد .

 

 

 

 
 ٓسً٘ ؿيش اص سٚصي تٝ سٚص ديٍش ٔتفاٚت اػت ٚ تٝ سطي

لٟٜٛ  غزايي ٔادس تؼتٍي داسد ٕٔىٗ اػت آتي ، صسد ٚ يا
اي تاؿذ. ٕٔىٗ اػت ؿيش فشيض ؿذٜ پغ اص رٚب وٕي 

تٛي صاتٖٛ تذٞذ وٝ تٝ دِيُ تغييشچشتي ؿيش اػت ٚ تشاي 
 وٛدن ٔضش ٘يؼت.

وٝ تخؾ اص ؿٕا تماضا وشد وٝ تشاي ٘ٛصادتاٖ ؿيش  صٔا٘ي
اَٚ اص ؿيشٞايي وٝ صٚدتش دٚؿيذٜ ٚ فشيض تياٚسيذ ِغفا 

  ؿشٚع وٙيذ.ؿذٜ ا٘ذ 

 ٜحتٕا ٍٞٙاْ حُٕ ؿيش اص ٔٙضَ تٝ تيٕاسػتاٖ ؿيش فشيض ؿذ
داخُ يه ويؼٝ حاٚي يخ ٚ يا فالوغ يخ اٚسدٜ ؿٛد تا 

 ػُٕ آيذ.دس عَٛ ٔؼيش خٌّٛيشي تٝ   اص رٚب ؿذٖ آٖ

 

 

 
ؿؼتـٛي دػتٟا ٚ ظشٚف خٕغ آٚسي ؿيش تا آب  لثُ اص ٞشچيض

دليمٝ  15-20ٚ ٔايغ ؿؼتـٛ ٚ خٛؿا٘ذٖ ظشٚف تٝ ٔذت 
صيشا ػيؼتٓ دفاػي تذٖ ٘ٛصاد تؼياس آػية پزيش  ضشٚسي اػت

اػت ٚ دس صٛست رخيشٜ ٘ادسػت ايٗ ؿيش ديٍش ٔايٝ حيات 
 تشاي ٘ٛصاد ٘خٛاٞذ تٛد. 

 
 

 
 

 شيش م سا بذيشم ؟مي تًاوم اص چٍ صماوي 
تاصٔا٘ي وٝ ٘ٛصاد تتٛا٘ذ ؿيش دسيافت وٙذ ٞش سٚص ٚ ٞش دٚػٝ  

ػاػت يىثاس تا سٚؿي وٝ دس ايٗ تشٌٝ آٔذٜ ؿيش خٛد سا داخُ 
دليمٝ اص لثُ خٛؿيذٜ ؿذٜ اػت تذٚؿيذ  20يه ظشف تٕيض وٝ 

تاسيخ  ٍ٘ٝ داسيذ ٚ حتٕأدضا ٚ ؿيش ٞش سٚص سا داخُ يه ؿيـٝ 
 تفشٔائيذ:تٝ ٘ىات صيش حتٕا تٛخٝ تض٘يذ ٚ 

 

ٛاٖ پالػتىي ٞشٌض ؿيش سا داخُ ظشٚف دس تاص يا ِي
 ب ٔؼذ٘ي ٚ... رخيشٜ ٘ىٙيذ.ٚ يا تغشي ٘ٛؿاتٝ ٚ آ

 وادس پضؿىي ايٗ ؿيش سا ٞشٌض تٝ ٘ٛصاد٘خٛاٞٙذ داد.
 

 ٜػالٜٚ تشؿيـٝ ؿيش ظشف ٞاي ٔخصٛصي تشاي رخيش
ؿيشٚخٛد داسد وٝ ٔي تٛا٘يذ اص داسٚخا٘ٝ ٞا تٟيٝ 

 وٙيذ.
 

 رخيشٜ عٛال٘ي ٔذت ؿيشٔادس ، تايذ تشاي تغٛس وّي
اص ظشٚف تا خذاس ضخيٓ ٔا٘ٙذ ظشٚف پالػتيىي يا 

ؿيـٝ اي اػتفادٜ ٕ٘ٛد . ايٗ ظشٚف تايذ يه ػشپٛؽ 
 ٔحىٓ داؿتٝ تاؿٙذ تا ٞٛا دس آٖ ٘فٛر ٘ىٙذ . 

 

 ؟کيسٍ َای پالستيکي رخيشٌ شيش چٍ  احتياطاتي داسوذ
وشدٖ ؿيشٔادس عشاحي ٚ ويؼٝ ٞاي پالػتيىي وٝ ٚيظٜ رخيشٜ 

ػاػت  72ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ تشاي رخيشٜ وٛتاٜ ٔذت يؼٙي وٕتش اص 
اس ضخيٓ تش ٔٙاػة ٞؼتٙذ . چٖٛ دس ٔمايؼٝ تا ظشٚف تا خذ

٘ـت وٙذ يا خيّي آػاٖ آِٛدٜ  د،ٕٔىٗ اػت ؿيش خشاب ؿٛ
 .ؿٛد 

 

 

 

 کشد؟بايذ چکاس شيشديشي قبل اص 
اٌشچٝ تؼتشي ٘ٛصاد فشايٙذي اػتشع صا ٚ ٘اساحت وٙٙذٜ 

سٔض ٔٛفميت  خٛاب وافيتشاي ؿٕاػت أا فشأٛؽ ٘ىٙيذ 
دس ؿيش دٞي اػت ٚ ٘ٛصاد ؿٕا پغ اص ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ حاد 
تيٕاسي ٘ياص تٝ ؿيش ؿٕا خٛاٞذ داؿت. پغ خٛاب ساحت سا 

 اص خٛد ٍ٘يشيذ
 
 
 

ش دليمٝ لثُ اص ؿشٚع دٚؿيذٖ ؿي 20تا  10تٟتش اػت 
ذ . يه ِيٛاٖ ؿيش، آب ٔيٜٛ ، چاي وٓ سً٘ ياػتشاحت وٙ

تيـتش اص ٔايؼات ػشد تٝ تشؿح يا ػٛج تخٛسد. ٔايؼات ٌشْ 
  ؿيش وٕه ٔي وٙٙذ.

 
 

 چٍ مًاد غزايي بٍ افضايش شيش مه کمک مي کىذ؟

ٔصشف سيحاٖ، اٌش ؿيش ؿٕا وٓ اػت ٔي تٛا٘يذ تا  
،   تذٖٚ عؼٓ، ٔاءاِـؼيشتشخٖٛ، صيشٜ ٚ ساصيا٘ٝ 

ٞاي ٞـا، ػــيـش، دا٘ٝصسدآِـٛ، خـٛ دٚػـش، خـٛا٘ٝ
وٙدذ، ص٘ـدثيُ، غالت ٚ حثٛتات، ػثضيدات تشي 

( ٞٛيح ٚ …پٟٗ ٚ ػثض)ٔا٘ٙذ اػفٙاج، وّٓ، واٞٛ ٚ 
چغٙذس، ا٘ٛاع ٔغضٞا ٚ آخيُ ٞاي غيش تفت دادٜ 

آب ، دْ وشدٜ ي ٌُ تاتٛ٘ٝ ؿذٜ ٚ صسدچٛتٝ ،
 .سا تيـتش وٙيذ سٚ٘ذ تِٛيذ ؿيشٔاؽ پختٝ ، ٞٙذٚا٘ٝ

 
 
 
 
 

 

 تًصيٍ شذٌ است؟ بشای شيشديشي آيا ساعت خاصي
تشاي دٚؿيذٖ ؿيش صٔا٘ي سا ا٘تخاب وٙيذ وٝ پؼتاٖ پش 

ِٚي ػٕال دس ٞش ٔٛلؼي اص سٚص  .اصؿيش تاؿذ) ٔثالً صثح ٞا( 
پؼتاٟ٘ا سا دٚؿيذ. تشاي ٔثاَ ٔي تٛاٖ تؼذ اص ٞش   ٔي تٛاٖ

 ، ؿيش اضافي سا دٚؿيذ ٚ رخيشٜ وشد. ٚػذٜ تغزيٝ ؿيشخٛاس
 

 

 !سا ديس وشيضيذ وًصاد  َشگض شيش سيصَای ايل بعذ اص تًلذ

 مًاد ايمىي بخش آغًص بشای حفاظت وًصاد دس بشابش 

 عفً وت َا حياتي است




