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 GT-PA-154کد سند :                                     

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار  

 05056451-56شماره تماس: 

سطح نور بخش مراقبت ویژه نوزادان باید    -

ب لیل شرایط خاص نوزاد نارس بای  کم ندور  

 باش .

ب لیل آسیب های ناشی از رگ گدیدری و      -

نمونه گیری با انجام حمام در تخت و چدر     

 نمودن مراقبت از پوست نوزاد انجام می شود.

مراقبت هم آغوشی را با نظر پدششدو و        -

 مراقبین انجام دهی .

 

 

 

 

 

منبع :راهنمای کاربردی برای پرسداداران و      

 مراقبان نوزاد در بیمارساان ها

 

آموزش شسان دست ها قبل از تماس بدا     -

 کودک.

 

 

 

مسیرهای داخل رگ برای رسان ن مایعات،  -

 الکارولیت ها و نیش داروها برقرار می باشن .

 

 

 

 

 

 

رعایت سطح ص ا برای جلوگیری از آسیب  -

 های عصبی، خونریشی های داخل مغشی الزم 

 می باش . 

مراقبت از نوزاد وقتی به 

دستگاه تنفس مصنوعی 

 وصل می گردد.
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وقای نوزاد تنفس دارد ولی نیاز به حمایت          

کماری دارد از دساگاه کمو تنفسی بنام         

CPAP          اسافاده می کنیم که با یو ماسو یا

شاخو های بینی حمایت تنفسی الزم را          

 برای نوزاد انجام می ده .

 

اق امات مراقبای از نوزاد وقای به دسادگداه   

 تنفس مصنوعی وصل می گردد.

 عکس برداری از ریه نوزاد  -

گرفان نمونه خون بدرای تسدت هدای           -

 آزمایشگاهی

 ع م تغذیه دهانی نوزاد -

 آموزش روش تهیه و نگه اری شیرمادر: -

مادر قبل از دوشی ن شیر دساها را با آ  و   

صابون شساه و شیر را داخل ظرف اسادریدل   

 ب وش .

 

 

 

 

 

 

 دستگاه تنفس مصنوعی چیست؟

وقای نوزادی زودتر از موع  ب نیا می آید     

بعلت ع م تکامل سیسام تنفسی نیازمدند    

بساری در بخش مراقبت ویژه و اسافداده از    

وسایل و تجهیشات کمو تنفسی ضروری می 

 باش .

یکی از وسایلی که کمو به تنفس نوزاد مدی  

کن  محفظه پالسایکی است که اکسیژن بده  

 نوزاد می رسان  که به آن هود می گوین .

 

 

 

 

وقای تنفس نوزاد موثر نباش  یو لوله شفاف  

توسط پششو داخل نای قرار می گیرد و به          

تا با  دساگاه تهویه مصنوعی وصل می شود        

تنظیمات خاصی اکسیژن مورد نیاز ب ن را         

 تامین شود.


