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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻣﺎ ،رﺷﺪ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎد ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدک دارد .از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ

ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ،ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻢ اوﺳﺖ .ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ

ﻫﺎ و ﺗﺮس ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺗﺎ
در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ او ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد در

ﮐﻮدک ﻣﻦ )ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ(

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﻮدک ﺑﻮده اﯾﻢ؛ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﮐﻮدک دارﯾﻢ و ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در

ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ او را ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

دﻧﯿﺎی ﻣﺎ درﯾﺎﺳﺖ

درﯾﺎی ﺑﯽ ﻣﺎﻫﯽ

ﯾﮏ ذره زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ
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ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ

ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ وﯾﺰﯾﺖ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرداری،

ﺑﺎرداری ﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎرداری ،ﺑﺎرداری ﭼﻨﺪﻗﻠﻮ ،واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮگ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ دارﻧﺪ و

ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ دو ﭼﻨﺪان اﺳﺖ.

• ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻋﺎدات ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻮزاد ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد.
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ﺗﻤﺎم واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ را ﻣﻮرد

• ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
را اﻧﺘﺨﺎب و از وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

• اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻮزاد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋه دود ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎﺷﺪ .دود ﺳﯿﮕﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﮔﻮش ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و آﺳﻢ

ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ

اﯾﻤﻨﯽ

را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮ ﮐﻮدک اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد .واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰل ،ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻮزاد ﺳﯿﮕﺎر
ﺑﮑﺸﻨﺪ.

• ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﻧﻮزاد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎده ای
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎﺳﻨﺞ اﺗﺎق ،ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺗﻤﯿﺰ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و آﻣﺎده ﮐﺮدن روﺣﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
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