هب انم هستی بخش

پس اس سا یهاى رٍی تٌذ ًاف ًَساد گیرُ سدُ شدُ ٍ
تزیدُ می شٍد  .تخص کَچک تٌذ ًاف کِ رٍی

داًشگاُ علَم پسشکی ٍخدهات بْداشتی درهاًی ّرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

شکن

ًَساد تاقی می هاًذ .کن کن خصک هی شٍد ٍ هی افتذ
ٍ ًاف را رٍی ضکن تز جای می گذارد.
هراقبت ّای بٌدًاف
ی.
ی ًگِ دار د
تٌذ ًاف را خطک ٍ تن س
تٌذ ًاف را اس تاال ی پَشک تچِ دٍرًگِ دارید ٍتا
پَضک ًپَضاىید .

ک PED-11-97
شناسنامه پمفلت آموزشی د
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه
متخصص
ناظر کیفی
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
دکترفرامرز صادقی
آموزش به بیمار
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
ایرما ریحانی
مراقبت از بندناف

دکتر نگین خوشبخت

هوکي است خًَزیشی هختصزی تزای  2-1رٍسپس
اسافتادى تٌذًاف دیذُ ضَد اگز تٌذ ًاف بیش اس حذ
اصطکاک یاتذ ،هوکي است تٌذ ًاف سٍدتز کٌذُ
خًَزیی کٌذ.
س
ضَد ٍ

تستي تٌذًاف تا ًاف تٌذٍ استفادُ اس الکل تصَرت
هعوَل تَصیِ ًوی ضَد.
تٌذًاف هی تَاًذ هحل ٍرٍد هیکزٍب تِ داخل ضکن
تاضذ اس تِ کارتزد ى ّزگًَِ دارٍی هحلی ٍ دست
ساس درهحل تٌذًاف خَدداری کٌیذ ٍتِ حفظ
تْذاضت آى تَجِ کٌیذ .
ٍجَد تٌذ ًاف ،هاًعی تزای استحوام ًَساد ىیست .
ی تِ
یعی است .ایى تزضح تا د
کنی تزضح ها یع طة
ی تٌذ ًاف
سادگی پاک ضَد ایى هایع هعوَال اس پا ُ
یى دٍ تار سهاى تن یسکزدى،
یب
تزضح می ضَد ٍ ًثا د
ی کزدى
میساى تزضح جوع ضذُ سیاد تاضذ .تزای تن س
ی اس ُ یچ هادُ ای استفادُ کزد .
ی تٌذ ًاف ًثا د
ًاح ُ

درصَرت داشتي عالین زیر بِ پسشک
هراجعِ ًوایید:
عذم خطک ضذى ٍ افتادى تٌذًاف تا

ّ 3فتِ پس

استَلذ غیزطثیعی است ٍ ًیاس تِ هزاجعِ تِ هتخصص
دارد
اگز عالیم عفًَت ٍجَد دارد هاًٌذ:
پَست اطزاف تٌذ ًاف هتَرم ٍ قزهش است.
تزضح تَی تذ ٍ ًاهطثَع
تزضح چزکی سیاد علیرغن پاک کزدى هَضع ٍجَد
دارد .
منبع:کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده 1سایت وزارت بهداشت

