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                GT-PA-141کد سند :            

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار 

     05056451-56تلفن تماس :            

آموزش های الزم جهت فریز کردن و نحوه انتقاقا    

 شیر از منز  به بیمارستان آموزش داده می شود.

افزایش بیلیروبین خون: بعد از تولد بدلیل تجمق     -

بیلیروبین و نارسی کبد نوزاد در دف  این ماده زردی 

در سطح بدن نوزاد نمایان می شود و در صقور         

افزایش آن و عدم درمان می تواند به مغز آسقیق      

برساند. لذا برای درمان و پیشگیری از دستگاه نقور    

 درمانی )فتوتراپی( استفاده می کنند

 

 

 

 

 

آپنه یا مشکل تنفسی: نوزادان نارس بدلیل تولقد    -. 

زود هنگام ریه ها و دستگاه تنفسی آنها آمقادیقی     

الزم برای زندیی خارج رحمی را ندارد لذا نیازمقنقد   

حمایت تنفسی می باشند. معموال هقر هقه سقن         

حاملگی و وزن موق  تولد کم باشد میزان حمقایقت   

 تنفسی بیشتری الزم است.

با توجه به شرایط نوزاد از انواع دستگقاه هقای     

 تهویه کمکی استفاده می شود.

با توجه به شرایط نوزاد از انواع دستگقاه هقای     

 تهویه کمکی استفاده می شود.

کم خونی: نوزادان نارس بدلیقل تقولقد زود          -

هنگام، یرفتن نمونه های آزمایش خون متعقدد،  

ابتال به عفونت و رشد سری  بدن با کمبود یلبو  

های قرمز روبرو هستند. کاهش حجم خون مقی   

تواند موج  کاهش فشار خون در نوزادان نارس 

شود. این کمبود می تواند از طقریقت تقزریقت        

فراورده های خونی، داروها و قطرهای مقکقمقل    

 درمان شود.

معاینا  بعد از ترخیص از نظر شقنقوایقی و       -

بینایی در مراکز معرفی باید انجام ییرد. تقا در     

 صور  نیاز اقداما  الزم انجام ییرد.

 مراقبت 

 از نوزاد نارس
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نوزادان نارس الزم است بعد از تولد در بخش مراقبت            

 بستری شوند. NICUویژه نوزادان 

کارهایی که برای مراقبت کافی از نوزاد نارس باید انجام          

 داد شامل موارد زیر است:

شستن دست ها برای پیشگیری از انتاا  عفونت در            -

 بخش مراقبت ویژه نوزادان اهمیت بسیاری دارد.

 

 

 

 

یرم کردن: نوزادان نارس هربی زیر پوستی کمی             -

دارند در نتیجه قادر به حفظ یرما نیستند. به همین             

دلیل در بخش مراقبت ویژه داخل اتاقک پالستیکی           

قرار می ییرند و یا توسط یرم کننده تابشی، یرما              

 برایشان فراهم می یردد.

 

 

 

 

 

 

 

 نیازهای غذایی: -

نوزادان نارس معموال در روزهای اولیه قادر به 

تغذیه نیستند ولی مواد مورد نقیقازشقان از      

طریت مایعا  داخل وریدی تهیه می یردد. با  

توجه به شرایط نوزاد و نظر پزشک مقعقالق     

تغذیه با شیر مادر یا فورموال از راه سوند بینی 

معدی یا سوند دهانی معدی و یا از راه دهقان  

شروع می شود. شیر مادر با توجه بقه دارا       

بودن پروتئین های ویژه نوزاد را در بقرابقر       

عوامل عفونی محافظت می کند. ظرف هقای     

استریل جهت تهیه و نگهداری شیر مادر بقه  

 خانواده ها تحویل داده می شود.

 

 نوزاد نارس:

حاملگی بقدنقیقا     73نوزادی که قبل از هفته 

بیاید نوزاد نوزاد نارس نامیده می شود. از علل  

تولد نوزاد نارس می توان به حاملگی های هند 

قلویی، سن کم مادر و زنان میانسا ، وضعیقت  

اقتصادی پایین مادر، عدم دریافت مقراققبقت    

های دوران حاملگی، عفونت دوران بارداری و   

 بیماری های مااربتی اشاره کرد.

 مشخصا  جسمانی نوزاد نارس عبارتند از:

یرم، اندازه بدنی کوهقک،   0022وزن کمتر از 

اندازه بزرگ سر نسبت به کل بدن، پقوسقت     

نازک و براق و صورتی رنگ، هربی کقم زیقر     

پوست، ریهای زیر پوست قابل مشاهده، تعداد 

موهای کم بدن، تعداد هین های کم در کف پا، 

الله یوش بسیار نرم، بافت پستان رشد نیافته، 

در نوزادان پسر ممکن است کیسه بیضه پایین 

نیامده باشد و یا کیسه بیضه بسیار کقوهقک   

باشد، تنفس تند، ضعف در مکیقدن شقیقر،      

 .  خواب بیش از حد 

در نوزادان نارس، اندامهای بدن مثل ریه و مغز 

کامل رشد نکرده اند و در تنظیم حرار  بدن و 

تنظیم سطح  قند خون دهار مشکل هستند و 

 سیستم ایمنی بدن آنها رشد نیافته است.
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