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 مراقبت از بند ناف

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان  

 كوهدشت) ره(بيمارستان امام خميني 

) ره(سوپروايزر آموزشي بيمارستان امام خميني :  تهيه كننده 

 شهرستان كوهدشت

 1390تابستان  



 چگونه بايد از بندناف مراقبت كرد؟
سانتي متر طول  2تا  1باقي مانده بندناف كه در حدود 

دارد هنوز به نوزاد متصل است كه گيره اي پالستيكي 
ساعت اين بندناف  24در طول . به آن وصل است

حالت جمع شدگي و چروكيدگي مي يابد و رنگش 
بندناف همراه با گيره اي كه به آن . تيره مي شود

قبل از . روز مي افتد 10تا  3وصل است، بعد از حدود 
اينكه اين قسمت اضافه جدا شود، مي توانيد خط 

مرزي را كه بين اين بندناف تيره رنگ و پوست ناف 
 .ايجاد شده است، ببينيد

زدن بتادين، خمير، زردچوبه به  :توجه
بندناف نه تنها مفيد نيست بلكه مضر هم 

حتي به خيس كردن بندناف با الكل . هست
توصيه مي شود . سفيد هم نيازي نيست

بندناف به صورت خشك نگهداري و 
مراقبت شود و بندناف زير الستيكي 

نگهداري نشود تا با ادرار و مدفوع آلوده 
 .نگردد

 چرا بندناف خونريزي مي كند؟
وقتي بندناف شروع به افتادن مي كند، چند قطره خون كه 

بعد از . از قبل در آن قسمت بوده ممكن است نشت كند
افتادن بندناف ممكن است از اين ناحيه كمي خون بيايد، اما 

اگر اين قسمت را تميز نگاه داريد، اين حالت خود به خود 
در موارد . برطرف مي شود و نيازي به كار خاصي نيست
 .خونريزي شديد با پزشك نوزاد تماس بگيريد

 
 
 
 
 

 چنانچه ناحيه بندناف ترشح داشته باشد و قرمز شود، چه بايد كرد؟

قبل از افتادن بندناف، چنانچه اين ناحيه كمي ترشح آب خون 
اگر اين ترشحات ادامه داشته باشد يا اين . بدهد، طبيعي است

قسمت بوي ناخوشايندي بدهد، بايد اين موضوع را با مددكار 
اين عفونت خفيف ممكن است . بهداشت يا پزشك در ميان بگذاريد

گاهي به اين خاطر نياز . به ماده ضدعفوني كننده نياز داشته باشد
است كه نوزاد يك دوره آنتي بيوتيك بگيرد و حتي به بستري شدن 

 .در بيمارستان نياز داشته باشد

وقتي بندناف مي افتد يك قسمت گوشتي باقي مي  
 ماند،تكليف اين قسمت چه مي شود؟

اين قسمت گوشتي بافت دانه دانه اي است كه به يك بافت معمولي 
وجود اين قسمت گوشتي طبيعي است و . جاي زخم تبديل مي شود

گاهي اين بافت گوشتي . معموال بعد از چند روز برطرف مي گردد
بسيار ملتهب و بزرگ مي شود؛ اگر اينگونه بود به پزشك يا مددكار 

ممكن است آنها نيترات نقره را به آهستگي . بهداشت مراجعه كنيد
روي اين بافت بمالند كه اين كار باعث مي شود به طور موقت اين 

 .بافت به رنگ نقره اي در آيد

 

 

 آيا متورم شدن بندناف، فتق به شمار مي آيد؟
در اين حالت از . اين فتق بسيار شايع است. ممكن است فتق باشد

پماد استفاده نكنيد و اين قسمت را بانداژ نكنيد و با پارچه نيز 
نبنديد، نيازي به فتق بند نيست و زور زدن نوزاد سبب بدتر شدن 

آن نمي شود و در طي چند ماه اين فتق برطرف مي شود، اما اگر 
طي چند سال هم اين فتق برطرف نشد و يا خيلي بزرگ شد با 

 .پزشك مشورت نماييد
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