دوذان درآيردن

تشخی اص کَدکاى هوکي است دس ٌّگام دسآهذى دًذاى
جذیذ احساس ًاساحتی کٌٌذ (اص حذٍد  6هاّگی)

عالئن احتوالی دسآهذى دًذاى شاهل هَاسد ریل هی شَد:
 کج خلقی
 تی قشاسی دس سٍص ٍ تی خَاتی شثاًِ
 لثِ ّا هوکي است قشهض ٍ هتَسم شًَذ ٍ اگش تِ آًْا دست
تضًیذ هوکي است سفت تاشٌذ
 تچِ ّا هوکي است تذغزا شًَذ
 تچِ ّا هوکي است اشیا یا اًگشتاًشاى سا دس دّاى خَد
قشاس دادُ ٍ آًْا سا گاص تگیشًذ

تسکیه مًقت درد
 تٍ تچٍ چیشی تذَیذ تا گاس تشوذ اس جملٍ دوذاوی،
تیسکًییت یا مسًاک
 دوذاوی را در فزیش قزار دَیذ تا خىک تاشذ
 تیسکًییت َای فاقذ ومک ممکه است تزای تسکیه
مًقت مفیذ تاشذ .اس غذا یا وًشیذوی اسیذی یا قىذی
استفادٌ وکىیذ
 اگز عالئم ادامٍ پیذا کزد ،تًصیٍ َای پششکی یا
دوذاوپششکی را دوثال کىیذ

تا دوذاوپششک خًد ،پزستار تچٍ ،دکتز خاوًادگی یا دکتز اطفال مشًرت وماییذ.

خَساک هٌاسة



تغذیٍ وخست
تشای ًَصاد هحذٍدُ هتٌَعی اص غزاّای هغزی ،اص
قثیل سثضیجات ،هاست ،غالت ٍ گَشتْا سا فشاّن



ًَصاد خَد سا تِ خَسدى شیش هادس تشغیة ٍ
تشَیق کٌیذ

آٍسیذ.


اص حذٍد  6هاّگی غزاّای جاهذ سا تِ تچِ تذّیذ.



صهاًیکِ کَدک سیش شذ دیگش تِ اٍ شیش ًذّیذ



شکش یا عسل سا تِ غزای تچِ خَد اضافِ ًکٌیذ.



اگش تِ کَدک تا شیشِ شیش هی دّیذ:



ّوَاسُ صهاًیکِ تِ کَدک شیشِ هی دّیذ اٍ سا
دس آغَش تگیشیذ



صهاًیکِ ًَصاد تِ اًذاصُ کافی خَسد شیشِ سا
تشداسیذ



صهاًیکِ شیشِ دس دّاى کَدک است اٍ سا دس
تخت ًگزاسیذ

تخَتی تویض کٌیذ
وًشیذن مىاسة


یک لیًان را در سه  6تا  8ماَگی تٍ تچٍ معزفی
کىیذ



کًدک خًد را تٍ استفادٌ اس لیًاوش تشًیق وماییذ



تٍ کًدک فقط آب خىک جًشیذٌ ،شیز مادر یا
وًشیذوی مىاسة وًساد تذَیذ



تعذ اس  12ماَگی یک تطزی ضزيری ویست



تِ هحض ایٌکِ دًذاًْای ًَصاد هشاّذُ شذًذ ،یک

چک کزدن دَان در سه  6-8ماَگی ي  12ماَگی تًسط تُذاشتکارتًصیٍ

دستوال هشطَب شستشَی صَست یا گاص استشیل سا

می شًد -تا دوذاوپششک خًد ،پزستار تچٍ یا دکتز خاوًدگی خًد مشًرت

دٍس اًگشت خَد پیچیذُ ٍ جلَ ٍ عقة ّش دًذاى سا

کىیذ.

تویض ًواییذ


دًذاى ًَصاد خَد سا دٍ تاس دس سٍص (تعذ اص ٍعذُ ّای
غزایی ٍ قثل اص خَاب) تویض کٌیذ

