
1 
 

 وزن نوزاد دو ماهه چقدر باید باشد؟

 مهال بستگان 

 ۱۱  ۱۹۳۱فروردین 

وزن نوزاد دو ماهه قد و اندازه دور سر او در این ماه بررسی می شود و نوزاد باید طبق چارت واکسیناسیون، واکسن های دو 

 .ماهکی را نیز دریافت کند

 یندر ماه دوم بعد از زایمان نیز نوزاد باید از لحاظ اندازه قد و وزن بررسی شود و واکسن دو ماهگی را دریافت کند. ما در ادامه ا

 .مطلب از وزن نوزاد دو ماهه و تمام موارد مربوط به دو ماهگی نوزاد می گوییم. همراهمان باشید

 :وزن نوزاد دو ماهه

 :هفته اول

نوزاد شما در هفته اول دو ماهگی باید بتواند برای چند ثانیه کوتاه سرش را نگه دارد و به چپ و راست نگاه کند. در هفته های 

کلفت تر و بلند تر می شود و این عوامل در صدای گریه های او کامال هویداست. و حتما می دانید که وقتی  ماه دوم صدای نوزاد

 .نوزاد گریه می کند یا پوشکش را خیس کرده و یا تشنه و گرسنه است و دارد به شما اخطار می دهد

 

 :هفته دوم

حاال دیگر به جای نوزاد می توانید او را شیر خوار صدا کنید. زیرا او در این هفته ها آنقدر شیر می خورد که انگار قصد سیر شدن 

د. پس شما باید به آنچه که می خورید توجه کنید زیرا مستقیما روی شیرتان تاثیر می گذارد. اگر قرار است که شخص ندار

دیگری به جز شما به فرزندتان شیر بدهد از این هفته باید شیر خوردن با شیشه شیر را آغاز کنید. در این هفته باالخره فرزند 

تان می دهد که کامال واقعی است. زیرا او از این به بعد سازگاری بیشتری با محیط پیدا دلبند شما یک لبخند نصف و نیمه تحویل

 .می کند
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 :هفته سوم

ج سانتی متر رشد می کند. در این هفته عالوه بر دقت روی نقاط و اشیاء و اشخاص مختلف، فرق بین در این هفته مغز نوزاد پن

رنگ های مختلف را هم متوجه می شود. او در این هفته همه سعیش را برای غلت زدن می کند و از خودش یک قهرمان بزرگ 

ان دهید و به هر چیزی که خیره شد در موردش توضیح در نظر شما می سازد. در این هفته ها در برابر حرکات او واکنش نش

 .دهید

 

 :هفته چهارم

او در این هفته به اطرافیانش واکنش نشان می دهد و در هنگام صحبت کردن و بازی کردن به شما لبخند می زند. او در هفته 

ا مشت می چهارم دو ماهگی دستها و بازو هایش را تکان می دهد. اشیاء را با دستانش محکم می گیرد و به راحتی دستهایش ر

کند. در این هفته باید فرزند خود را برای بررسی وزن، اندازه دور سر و قد او پیش پزشک متخصصش ببرید. در آخر این ماه 

 .را دریافت کند 2و هپاتیت ب ۱، فلج اطفال۱نوزاد باید واکسن سه گانه
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 :وزن نوزاد دو ماهه دختر و پسر

کیلوگرم می باشد. و حداکثر  ۹/۹11و حداقل وزن آن 4/611، حد متوسط آن 6/۱51حداکثر وزن نوزاد دو ماهه دختر در این ماه 

 .می باشد ۹/251و حداقل وزن آن  4/051، حد متوسط آن 6/611پسر در دو ماهگی  نوزاد دو ماهه وزن یک

متن و در اندازه قد و وزن با هم متفاوت هستند و هیچگاه توجه داشته باشید که نوزادان در انجام تمام حرکات ذکر شده در 

نوزاد خود را با هیچ نوزاد دیگری حتی نوزادی خواهر و برادر قبل از او مقایسه نکنید. هر انسانی از همان ابتدای طفولیت 

 .مشخصات بارز خود را دارد

 منبع : آرگا

 


