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Perawatan bayi baru lahir pdf

Merawat bayi yang baru lahir menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, terutama yang pertama memiliki anak. Memang, merawat bayi yang baru lahir tidak bisa lalai karena hanya hadir di dunia setelah sembilan bulan hidup di dalam rahim. Untuk kenyamanan, berikut ini adalah panduan
lengkap tentang cara merawat bayi baru lahir yang dapat Anda ikuti.  Panduan lengkap untuk merawat bayi baru lahir di bawah 1 tahun sebagai orang tua baru, perawatan anak menarik dan menantang. Seringkali orang tua merasa takut salah dalam perawatan bayi yang baru lahir dan
takut dengan kondisi bayi. Tetapi khawatir tidak perlu, karena ketika seorang anak lahir, dokter akan menyaring untuk bayi yang baru lahir. Penting untuk memeriksa apakah anak dalam kondisi sehat atau tidak. Ketika tidak dalam kondisi baik, ada beberapa kondisi untuk resusitasi bayi,
ketika bayi perlu diberikan perawatan pernapasan.  Untuk kenyamanan, berikut panduan untuk perawatan neonatal yang dapat Anda dan pasangan lakukan: Cara memandikan hal pertama kecil Anda dalam perawatan neonatal yang sering membingungkan orang tua adalah aturan
membersihkan tubuh si kecil. Seberapa sering bayi baru lahir mandi dan cara memandikannya? Dikutip dari Mayo Clinic, bayi baru lahir tidak perlu cukup dicekik setiap hari 3-4 kali seminggu. Tetapi ketika Anda mengganti gumpalan kecil Anda, tubuh juga dibersihkan dengan handuk kecil
atau flap.  Alasan bayi yang baru lahir adalah tidak perlu terlalu sering dicekik, karena dapat membuat kulit anak kering. Kondisi kulit yang terlalu kering ini bisa membuat anak tidak nyaman karena kulitnya masih sangat sensitif.  Salah satu masalah yang sering terjadi pada bayi adalah
ruam dir. Jaga kebersihan dan kemarau tidur siang anak Anda. Gunakan air hangat dan kapas halus saat membersihkan bokong, lalu keringkan dengan handuk lembut. Berikut cara memandikan bayi yang baru lahir: rambut bayi di kasur Bersih dari kepala bayi Lihat saat membersihkan
polo bayi yang diwarnai Bersihkan setiap lipatan tubuh bayi Membersihkan mulut anak Membersihkan tubuh bayi dengan tisu basah yang mengandung alkohol tidak dianjurkan, karena ini dapat memicu iritasi kulit. Saat memandikan anak, Anda perlu menyiapkan handuk kering, handuk
kecil atau vasslap untuk menyeka tubuh anak, dan kasur.  Pahami arti menangis sebagai orang tua, menangis balita sering membuat Anda panik dan bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan tak jarang, bayi yang menangis menyebabkan orang tua stres. Bahkan, menangis adalah salah
satu bahasa anak dan jawaban atas apa yang pengalamannya, seperti ketidaknyamanan, ketakutan atau kelaparan.  Inilah alasan anak-anak menangis: Lapar merasa sakit Anak-anak ingin dibawa popok kotor atau anak-anak basah merasa kesal karena mereka tidak bisa tidur Bayi rewel
bayi jeritan tidak dapat dijelaskan secara langsung, tetapi Anda dapat memahami niat di baliknya.  Panduan untuk kulit dalam perawatan kulit kulit bayi baru lahir sering disebutkan dalam perawatan neonatal, apa itu? Mengutip dari Cleveland Clinic, kulit hingga kulit adalah perawatan anak,
menempatkan tubuh bayi langsung di payudara ibu atau ayah.  Tak lama setelah lahir, perawat akan membersihkan dan mengeringkan tubuh bayi, meletakkannya langsung di dada ibu, lalu tutup dengan selimut hangat. Kulit ke kulit baik untuk bayi, dan ibu saling mengenal. Ini juga akan
bermanfaat untuk membuat bayi lebih hangat dan lebih dekat dengan orang tua. Bagi orang tua, kulit hingga kulit dapat dilakukan ketika di rumah sama seperti ketika di rumah sakit, ketika bayi baru lahir. Berikut adalah manfaat kulit untuk kulit dalam berbagai perawatan neonatal.
Menghilangkan kulit ASI ke kulit memudahkan anak-anak di tahun-tahun awal mereka untuk ASI. Ketika bayi yang baru lahir dan bayi tidur di dada ibu, dia akan mencari puting Anda dan berlatih untuk mengisap bersama. Proses ini memudahkan anak Anda untuk belajar ASI dengan benar.



Biasanya bayi yang baru lahir akan terus mengisap dalam 6 minggu pertama hidupnya. Bayi memiliki ukuran perut kecil, jadi Anda perlu memberinya susu dalam volume kecil, tetapi sering.  Biasanya akan menyebalkan 1-2 jam dalam beberapa hari pertama. Ketika seorang anak lapar, ia
akan memberikan beberapa tanda, seperti menangis berat, mengisap tangan atau mencicipi seperti mencari puting susu. Membuat bayi lebih tenang Kulit untuk kulit menjadi perawatan yang tepat untuk membuat bayi yang baru lahir lebih tenang dan beradaptasi dengan dunia luar setelah
lahir. Hal ini membuat anak merasa lebih hangat, lebih tenang dan nyaman daripada ditahan.  Meningkatkan ikatan antara ibu dan anak Membuat kulit ke kulit atau memeluk dari kulit ke kulit sejak dini dalam kehidupan anak dapat mempengaruhi keintiman antara ibu dan anak. Selain ibu,
orang tua juga dapat membuat kulit ke kulit dengan cara yang sama seperti menempatkan bayi di dada atas sambil dibungkus selimut. Barang-barang yang harus dimiliki oleh bayi baru lahir sebelum tahun 1 Lihat item bayi theintilan menggemaskan dan membuat semua ingin semua dibeli.
Namun, Anda perlu memilih barang-barang yang benar-benar diperlukan, berikut adalah daftar pengiriman bayi baru lahir sebagai perawatan wajib untuk si kecil. Pakaian anak-anak Bukan hanya satu jenis pakaian anak yang harus ditiru bayi Anda, berikut beberapa di antaranya:
Nightgocks Jelana celana pendek Pendek Topi Kaus kaki Anda juga membutuhkan aksesoris untuk menjaga penampilan bayi Anda saat bepergian, seperti bandana, pin atau topi. Jangan lupa untuk memperhatikan kenyamanan bayi saat memilih pakaian untuk bayi Anda. Perlengkapan
mandi bayi Tidak berarti sabun atau sampo saja, perlengkapan mandi bayi termasuk: Popok sekali pakai atau kain popok Kain atau cotton cream dialoper Lotolo Body cute Diatter Anda mengganti tikar juga membutuhkan tas dialoper atau tas khusus untuk dibawa saat bepergian. Pastikan
ia memiliki kantong yang memudahkan untuk mengambil barang ketika Anda membutuhkannya.  Pada awalnya, Anda mungkin bingung dengan mengganti dadu gadis itu atau mengganti dadu anak itu. Tetapi terus berlatih, Anda dapat menginstal popok anak-anak dengan benar.
Perlengkapan perjalanan Ada beberapa perlengkapan anak-anak untuk dipakai saat bepergian, misalnya: Kereta dorong Sling Kursi mobil Semua hal di atas tidak perlu memiliki segalanya, Anda dapat memilih satu sesuai kebutuhan dalam perjalanan. Ketika Anda memiliki mobil pribadi,
kursi mobil sangat penting untuk menjaga anak Anda tetap aman saat duduk bergerak.  Peralatan ini termasuk dalam perawatan bayi baru lahir, yang harus diperhatikan oleh orang tua. Termasuk pilihan botol susu dan pasif untuk memberi bayi formula atau susu. Ketahuilah bahwa
sebelum tidur anak Anda dikutip dari Kids Health, bayi baru lahir membutuhkan 14-17 jam tidur sehari. Beberapa mungkin memiliki sebanyak 18-19 jam tidur anak-anak setiap hari.  Meskipun bayi sangat sering tidur, itu tidak berarti mengabaikan waktu makan dan menyusui. Bayi perlu
menyusui setiap 2-3 jam, Anda perlu membangunkan bayi, jika dia masih tertidur, ketika sudah waktunya untuk makan.  Mengapa penting untuk membangunkan anak di saat penghakiman? Ini untuk kenaikan berat badan anak Anda dan biasanya terjadi dalam beberapa minggu pertama
kehidupan anak. Setelah kenyang, Anda bisa membiarkannya tidur lebih lama.  Berikut cara merawat bayi yang baru lahir dalam hal tidur bayi Anda untuk diperhatikan: Bayi tidur di posisi belakang Kasur anak tidak terlalu lembut Jauhi mainan dan bantal Kenakan pakaian bahan lunak
Matikan lampu saat tidur Perbanyak aktivitas di siang hari Di malam hari cobalah untuk menjaga anak agar tidak bangun tidur. Upaya lama adalah membiarkan anak melakukan banyak kegiatan di siang hari. Ini adalah salah satu cara untuk merawat bayi yang baru lahir. Hello Health Group
dan Hello Sehat tidak memberikan saran medis, diagnosis atau pengobatan. Silakan baca halaman kebijakan editorial kami untuk informasi lebih lanjut. Salah satu cara untuk mengobati bayi yang baru lahir: sikat pusar dengan minyak bayi dan cotton bud.  Foto: Shutterstock.com Ibu,
merawat bayi yang baru lahir bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi kita masih bisa belajar tentang keterampilan itu. Kuncinya adalah ketenangan pikiran. Di sini kami menyajikan cara merawat bayi yang baru lahir untuk menambahkan daftar periksa ibu saat merawat bayi Anda. 1. Sheer
umbilical umbilical berada di tempat pertama dalam daftar cara untuk merawat bayi baru lahir, karena banyak ibu baru bingung dengan itu. Perawatan laporan umbilical harus berhati-hati, karena mudah terpapar infeksi. Jika laporan umbilical terkena air saat memandikan anak, keringkan
cotton buds atau kasa steril. Jangan menempatkan ramuan di dasar catatan pusar. Biasanya, umbilicalum akan pecah antara 1-2 minggu setelah lahir, tetapi mungkin juga cepat atau lambat. Setelah suplemen umbilical rusak, jika kotor bersih dengan minyak bayi dengan lembut dan
lembut. 2. Mata anak Untuk membersihkan kotoran di mata, cuci dengan kapas steril yang direndam dalam air mendidih. Selalu gunakan satu kapas steril untuk masing-masing ocses. Gesek ke arah di dalam. Baca juga Pengujian dokter terhadap mitos cara mengobati bayi yang baru lahir
belekan: Pemeriksaan Dokter Belekan terhadap Baby Eyes Care untuk bayi baru lahir membutuhkan kesabaran dan ketenangan pikiran. Foto : Ilustrasi, Shutterstock.com 3. Kulit bayi yang baru lahir setidaknya dimandikan sekali sehari karena tidak tahan terhadap dingin. Baik dengan
membasahi di bak mandi atau dibersihkan dengan pencucian basah yang memberi sabun bayi. Untuk mencegah keringat, sesuaikan suhu kamar/ruangan anak senyaan mungkin. Jangan biarkan anak Anda terlalu panas. Sirkulasi udara dalam ruangan harus baik. 4. Kulit kepala kerak
bumi atau buaian kotoran sering muncul di kulit kepala bayi. Ini karena kulit kepala terkena debu, keringat, dan polusi udara. Kulit kerak dapat dibersihkan dengan minyak bayi. Untuk melakukan ini, biarkan minyak bayi pada kerak kulit selama sekitar 10-15 menit, lalu kupas dengan lembut
dengan kapas atau cotton bud diikuti dengan mencuci. Lakukan dengan lembut, di daerah ini ada satu volume peredaran darah di kepala yang akan muncul dengan otak. Jaga kulit kepala Anda tetap dingin dan kering saat kerak ini memburuk jika kulit kepala berkeringat.   5. Cuci rambut
bayi dengan sampo bayi khusus dua kali seminggu. Basahi rambut dengan semprotan halus atau cuci dengan tangan. Tambahkan satu atau dua tetes sampo dan gosok dengan lembut sampai berbusa. Jangan biarkan sampo mengenai matamu. Cuci sampai dibersihkan secara manual. 6.
Hidung bagian dalam hidung memiliki daya pembersih sendiri dan tidak perlu perawatan khusus. Jika ada cairan atau kotoran yang muncul, bersihkan hanya bagian luar hidung. Jika bayi memiliki banyak mucosis karena pilek dan mencegah pernapasan, mengisapnya keluar dari jalan
dengan aspirasi hidung murni anak. Tutup di samping jari Anda yang menggeliat, lalu hisap di sebelahnya. Lakukan secara bergantian. 7. Telinga banyak ibu baru malu dengan cara merawat bayi yang baru lahir ini. Seperti hidung, bagian dalam telinga tidak dapat dibersihkan juga. Ibu
dapat dibersihkan jika kotoran telah mencapai pintu keluar atau setelah melewati tikungan di dalam saluran telinga bagian dalam. Ada persepsi bahwa cotton buds malah membuat kotoran ke dalam saluran telinga. Metode yang direkomendasikan - untuk meneteskan 1 tetes minyak bayi di
saluran telinga, dan kotoran akan berubah dengan sendirinya dalam beberapa hari. Aku tidak bisa percaya, kan? Mari kita coba. Sementara daun dapat dibersihkan setiap kali Anda memandikan anak Anda. Gunakan cotton buds atau kapas yang direndam dalam air hangat. Lakukan
dengan hati-hati. 8. Mulut anak tidak memerlukan perawatan khusus. Jika lidah berwarna putih karena sedimen campuran susu, dapat dibersihkan dengan kain kasa steril, didiskusikan dengan air matang. Jaga kebersihan tangan ibu, karena dalam beberapa kasus candida jamur muncul di
mulut bayi. Jika ini terjadi segera temui dokter. 9. Kuku harus dijaga kebersihannya, secara berkala memotongnya. Lakukan dengan hati-hati, jangan biarkan kulit terpotong. Gunakan gunting anak-anak untuk gunting kuku. Untuk memaku bayi tidak tergores bagian berbahaya, tutupi
dengan sarung tangan saat anak tanpa pengawasan. Saat berada di bawah pengawasan, tangannya tidak perlu diberi sarung. Karena tangan adalah bagian dari perasaan yang perlu dikembangkan. 10. Baby Butt adalah area sensitif dengan bahan kimia deterjen, popok dan residu tinja /
tinja. Ketika tidak bersih, gatal-gatal dan merah sering terjadi di sekitar bokong. Untuk mencegahnya mencoba mengeringkan bokongnya dan bersih. Yang terbaik adalah menggunakan popok krim setelah bokong benar-benar kering, lalu tergantung popok atau popok. Jika ada iritasi, cara
alami untuk melakukan ini adalah dengan membiarkan bokong terbuka saat berjemur di pagi hari dengan matahari pagi. Tenggorokan anak di pangkuan ibu. Jika bahkan lecet atau bintilas kecil tidak membaik dalam 1-2 hari, konsultasikan dengan dokter anak. Mom, biarkan tips berguna
tentang cara merawat bayi yang baru lahir di atas. Apakah pengasuhan membuatmu pusing? Mari kita tanyakan langsung dan dapatkan tanggapan dari sesama orang tua serta para ahli di TheAsianparent App! Tersedia di perangkat iOS dan Android. Android.
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