
وظيفه بند ناف چيست؟ 

جنين در داخل رحم مواد غذايي و اكسيژن الزم را طريق جفت كه به ديواره داخلي رحم مادر 

ت از طريق بند ناف به شكم جنين متصل مي شود. پس از فمتصل است دريافت مي كند. ج

تولد، بند ناف با گيره اي بسته شده و از نزديك بدن نوزاد قطع مي شود و به اين ترتيب تكه 

اي از آن متصل به ناف كودك باقي مي ماند كه به مرور مي افتد. 

افتادن بند ناف چقدر طول مي كشد؟ 

 روز خشك شده و مي افتد و جاي آن بصورت زخمي باقي مي 21 تا 10بند ناف معموالً ظرف 

ماند كه ظرف چند روز خوب مي شود. 

آيا بند نافي كه هنوز نيفتاده است نياز به مراقبت خاصي دارد؟ 

  جلوگيري از عفونت است.،مهمترين مسئله در نگهداري بند ناف قبل از افتادن آن

بند ناف را بايد خشك و تميز نگه داشت. در هنگام تعويض پوشك لبه باالي آن بايد زير بند ناف 

تا كرد تا بند ناف در معرض هوا قرار داشته باشد و با ادرار تماس پيدا نكند. زمانيكه بند ناف 

مي افتد ممكن است پوشك كمي خوني شود كه طبيعي است. از حمام كردن نوزاد در وان تا 

قبل از افتادن بند ناف بايد خودداري كرد. 

در هواي گرم به نوزاد بايد فقط پوشك و يك تي شرت گشاد پوشاند تا جريان هوا زير لباسش 

برقرار بوده و بند ناف سريعتر خشك شود. از پوشاندن لباس هاي زير دكمه دار تا زمانيكه بند 

ناف بيفتد بايد خودداري كرد. هيچگاه سعي نكنيد بند ناف را با دست بكنيد حتي اگر خيلي 

شل شده باشد و تنها اتصال آن رشته اي نازك باشد. 

گاهي بعد از افتادن بند ناف توده گوشتي كوچكي باقي مي ماند كه ممكن است خودش از 

بين برود و يا نياز به درمان داشته باشد. اين توده ها كه "گرانولوم نافي" خوانده مي شوند 

مشكلي جدي نبوده و در داخل آنها عصب وجود ندارد بنابراين در صورتيكه نياز به درمان داشته 

باشند درمان آنها دردناك نخواهد بود. 

 بند ناف را پس از قطع كردن با ،در اتاق زايمان، متخصص زنان يا ماما براي جلوگيري از عفونت

مواد ضد عفوني كننده تميز مي كند. سال ها توصيه بر اين بود كه براي تميز كردن بند ناف در 

 از پنبه يا گاز آغشته به الكل يك يا دو بار در روز استفاده شود. بسياري ،روزهاي بعد در خانه

از متخصصين كودكان هنوز هم به اين روش اعتقاد دارند ولي امروزه بعضي ديگر معتقدند كه 

بهتر است بند ناف را رها كرد تا خودش خشك شود و بيفتد. دليل اين اعتقاد جديد نتايج 

 در كاناداد انجام شد. در اين مطالعه چنين نتيجه گيري شد كه 1998مطالعه اي كه در سال 

 روز طول مي كشد در صورتيكه اين زمان 8ترميم بند ناف هايي كه به حال خود رها مي شوند 



 نوزادي كه اين 1800 روز بود. (در هيچيك از 10بند ناف هايي كه با الكل تميز شده بودند براي 

مطالعه بر روي آنها انجام شده بود عفونت ديده نشد.) 

يكي از داليلي كه بعضي متخصصين كودكان هنوز هم روش تميز كردن با الكل را توصيه مي 

كنند اين است كه بند ناف هايي كه با الكل تميز نمي شوند گاهي ترشحات و بوي بد دارند. 

اختالف  ،از سوي ديگر بسياري از اين متخصصين معتقدند كه اختالف دو روز در زمان ترميم

 نيست. يچندان قابل توجه

عالئم عفونت بند ناف 

در صورتيكه هر يك از عالئم زير را مشاهده كرديد به پزشك مراجعه كنيد: 

تب يا بد حال بودن نوزاد   •

تورم يا قرمزي ناف يا اطراف آن   •

وجود چرك   •
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