
 

نکات مراقبت از نوزاد نارس            

 در منزل 

 NICUبخش 

 0011تاریخ بازنگری —واحد آموزش سالمت

ماهگی رسیده  بداشده   6در شروع فصل پائیز  اگر شیرخوار به 

تزریق واکسن آنفوالنزا توصیه می گردد. واگدردر شدروع فصدل 

ماهه نشه  است بهتر است این واکسدن  6پاییز  شیرخوار هنوز 

 به سایر افراد خانواد  تزریق شود. 

بهتر است در ماههای اول زنهگی نوزاد نارس   از مسافدرتدهدای 

 طوالنی و حضور در مهمانی ها  و مکانهای شلوغ پرهیز شود. 

بوسیهن نوزاد ممکن است باعث انتقال بیماریها به نوزاد ندارس 

 شود. 

تمام نوزادان نارس بایه از نظر سالمت شبکیه چشم در هدفدتده 

چهارم تا ششم توله توسط متخصص شبکیه معاینه دقیق شونده 

 وتاریخ مراجعه بعهی توسط متخصص به والهین اعالم  میشود.

در هنگام ترخیص نوزاد از بیمارستان   بهتر است ندوزاد را در 

آغوش مادر درصنهلی عقب اتومبیل قرار داد  و پس از ان نیز هر 

وقت نوزاد جابجا می شود از صنهلی مخصوص نوزاد اسدتدفداد  

شود. حافظت شیرخوار در صنهلی با بستن کمر بنه ایمنی ماند  

از افتادن کودک در هنگام تصادفات شه  و سالمت شیرخوار را 

 تضمین می کنه. 

 عالئم خطرناک : 

عالئمی که الزم است با پزشک یا بیمارستان محل توله ندوزاد   

 مشورت شود   عبارتنه از : 

  تنفس مشکل  فرورفتگی قفسه سینه و ناله کردن 

  تنفس خیلی سری  یا خیلی آهسته 

  دور  های مکرر و طوالنی مهت قط  تنفس ) توقف تندفدس

به مهت چنه ثانیه یا بیشتر و یا کبودی لبها وصورت ندوزاد 

 می توانه عالمت یک بیماری خطرناک باشه(

  علیرغم گرم کردن مجهد  نوزاد احساس سردی می کنده و

 دمای بهن او زیر حه معمول است. 

 تشنج و زردی پوست 

  مشکالتی در امر تغذیه ) نوزاد زیاد برای شیرخوردن بیهار نمدی

 استفراغ می کنه(“ شود  شیر نمی خورد یا مکررا

  اسهال:  نسبت به همیشه شکم شیرخوار شل تر یا به دفدعدات

 بیشتر کار می کنه و یا مهفوع حاوی خون است ( 

اگر چه نوزادانی که نارس متوله می شونه در مدعدرم مشدکدالت 

وبیماریهایی بیشتر از سایر کودکان هستنه  اما با مراقبت و پیگیدری 

و معاینات دور  ای بعه زا ترخیص و  با حوصله وصرف زمدان هدای 

مناسب   اغلب این شیرخواران  رشه وتکامل طبیعی را پیها نمود  و 

 در بزرگسالی افراد سالم و موفقی خواهنه بود . 

 مراقب خودتان نیز باشید

کامالً طبیعی است که احساس کنیه در چرخ و فلکی احساسی قدرار 

گرفته ایه  عصبانیت  افسردگی  ناتوانی یا گنا . به همین علت  مهدم 

 است که از پشتیبان مناسبی برخوردار باشیه. 

های ویده  از  پزشک بخش مراقبت کنیه  با دربار  آنچه احساس می

نوزادان نارس گفتگو کنیه یا با مادرانی که شرایط مشابهی با شما را 

 تجربه می کننه  گفت و گو کنیه. 

به یاد داشته باشیه که اکنون فرزنهتان بیش از هر زمان دیدگدر بده 

شما نیاز دارد و جهت تامین بهترین شانس ممکن برای او  بایه اول 

 .مراقب خودتان باشیه

در صورت هرگونه مشکل در زمینه ی شیردهی به نزددیز  

 ترین مرکد بهداشت مراجعه نمایید.

 آدرس وب سایت بیمارستان 

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 0051داخلی:  -10003255150تلفن: 
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ازانجایی که نوزاد تنها برای دور  های کوتاهی بیهار است  ممدکدن 

است به نظر برسه که مهت درازی طول می کشه تا بده والدهیدن 

 پاسخ دهه. 

قبل از ترخیص از بیمارستان الزم است مادر ساعات زیدادی را بدا 

نوزاد خود گذرانه  باشه تا با سیکل خواب و بیهاری او آشنا شه  و 

 فواصل الزم برای بیهار کردن نوزاد و تغذیه او را بشناسه. 

نوزادان نارس بسیار ساد  تر از نوزادان رسیه    بیمار می شونه. بده 

همین منظور الزم است تا حه امکان از رفت و آمه زیاد بده اتدا  

 افراد بیمار به نوزاد نزدیک نشونه. “ نوزاد پرهیز شود و خصوصا

نوزاد حتما بایه مورد معاینات دور  ای و واکسیناسیون منظم بدرای 

 پیشگیری از بیماریهای جهی قرار بگیرد. 

درجه سانتی گدراد  56 – 52درجه حرارت مناسب اتا  نوزاد نارس 

است. از قراردادن نوزاد در کنار بخاری   رادیاتور شوفاژ   جریان باد 

 کولر و پنکه و یا تابش مستقیم آفتاب پرهیز شود. 

پوشاندهن “  الزم است شیرخوار پوشش مناسب داشته باشه. معموال

کال    جوراب و دستکش در روزها و حتی هفته های اول بدعده از 

 ترخیص به خصوص در فصول سرد سال توصیه می شود. 

کنترل درجه  حرارت بهن با تب سنج در زیربغل بهترین را  پرهیدز 

 از مشکالت سرما وگرمای بهن نوزاد می باشه. 

درجه سداندتدی گدراد  66.2تا  66درجه حرارت مناسب بهن نوزاد 

 است . 

تا 5تهاوم تغذیه با شیر مادر یا در موارد استثنایی با شیر خشک هر 

تدا  6ساعت الزامی است. در صورت خواب بودن نوزاد بیشتر از  5/2

ساعت احتمال کاهش قنه خون وجود دارد   لذا بهتر است تغذیه  4

با شیر قبل از رسیهن به این حه  با بیهار کردن شیرخدوار از سدر 

 گرفته شود. 

 

 52بار در شبانه روز و وزن گیری روزانه  6خیس بودن کهنه حهاقل 

گرم بهترین معیدار بدرای وزن  522تا  022گرم یا هفته ای  62تا 

 گیری مناسب است. 

در شیر مادر نوزاد نارس  مقهار نیتروژن  پروتئین  اسیههای چدرب  

اسیههای چرب غیراشباع شه  با زنجیر  بلنه  سهیم  کلر  منیزیم و 

آهن بیشتر است. بهترین تغذیه برای نوزاد نارس  شیر مدادر اسدت. 

عوامل رشه و اجزای سلولی سیستم ایمنی موجود در شیر مادر نوزاد 

 .نارس از شیر مادر نوزاد رسیه  بیشتر است

مادرانی که شیر کافی نهارنه بایه از شیرخشکهای مخصوص نوزادان 

نارس استفاد  کننه. برای افزایش پروتئین  و امالح شیر مادر مکمل 

یک پیمانه از این مکمل  در “  هایی در بازار وجود است که معموال

سی سی شیر مادر حل می شود. می توان هدمده شدیدر  22تا  52

 روزانه یا بخشی از ان را به صورت مخلوط با مکمل به نوزاد داد. 

 در این زمینه با پزشک مشورت شود. 

در هر زمانی بعه از ترخیص   اگر نوزاد بهحال شود ) تدب   شدیدر 

نخوردن   مکیهن ضعیف   استفراغ های مکرر   بیحالی و یا تشدندج 

مراجعه به پزشک اطفال یدا فدو  تدخدصدص “  و ...( بایستی سریعا

 نوزادان صورت گیرد . 

ساعت بعه از ترخیص صدورت  44تا  54اولین معاینه نوزاد بایستی 

گیرد. مراجعات بعهی هر هفته  یک بار است  تا زمانی که وزن نوزاد 

گرم برسه. بعه از آن مراجعات دو هفته یک بدار  5222تا  5222به 

 وسپس ماهیانه می باشه. 

هفته و وزن کدمدتدر از  64نوزادان نارس با سن حاملگی کمتر از 

گرم در معرم خونریزی داخل بطن های مغزی هستنه  لدذا  5222

بعه از توله در بخش نوزادان سونوگرافی مغز انجام می  7تا 4در روز 

 شود. 

 62در حهود “  انجام سونوگرافی های بعهی با نظر پزشک و معموال

روزگی می باشه. اگر نوزاد در این زمان در مدندزل بداشده   42تا 

 بایستی سونوگرافی ها سرپائی پیگیری شونه. 

نوزاد مبتال به درجات خفیف خونریزی شود اغدلدب رو بده   اگر

بهبودی دارد  ولی در خونریزی های متوسط تا شهیه ممکن است 

سبب هیهروسفالی یا تجم  آب در بطنهای مغزی گردد  در ایدن 

روز تکدرار مدی شدونده و  02تا  7موارد سونوگرافیهای مغز هر 

 درمانهای الزم توسط پزشک صورت می گیرد.

تمامی نوزادان نارس در معرم مشکالت شنوائی هستنه وبایستی 

مورد ارزیابی شنوائی قبل و یا بالفاصله  بعه از ترخیص در حدهود 

 ماهگی قرار می گیرنه.  6

ماهگی دچار کم خونی  می شونه.  6تا0در “  نوزادان نارس معموال

  در  Eتجویز مکمل ها مثل آهن   اسیه فولیک و ویدتدامدیدن 

جلوگیری از کم خونی موثر است . در بعضی از ندوزادان ندارس 

 آمپول اریتروپوئتین به صورت زیر پوستی تزریق می شود.

جهت بررسی احتمالی دررفتگی تکاملی مفصل لگن  نوزادان نارس 

نیاز به انجام سونوگرافی از مفصل لگن در حهود یک ماهگی پدس 

 از توله دارنه.

گدرم  0222درصه نوزادان نارس با وزن کمتدر از  52تا  02در 

درجات مختلفی از اختالالت تکاملی از اخدتدالالت جدزئدی در 

یادگیری تا عقب مانهگی شهیه  ذهنی  حرکتی دیه  مدی شدود. 

شناسائی زودهنگام این مشکالت و شروع به موقد  کداردرمداندی 

واقهامات توان بخشی به کاهش آسیبهای حاصل از این ناتوانی هدا 

 کمک می کنه. 

یکی دیگر از مشکالت ناشی از نارسی به خصوص در ندوزادان بدا 

تهویه مکانیکی و بستری طوالنی مهت ریکتزیا  نرمی اسدتدخدوان 

 نارسی است. 

( ومکملهای شیر مادر Dاستفاد  از مکملهای ویتامینی ) ویتامین 

که حاوی مقادیر بیشتری از کلسیم وفسفر هستنه در پیشگیری از 

 این بیماری موثر است. 

کیلوگرم بایه در یک ماهگی یدک  5تمامی نوزادان با وزن کمتر از 

دوز اضافی واکسن هپاتیت بی در یافت نمدایدنده. سدایدر مدوارد 

 واکسیناسیون مشابه نوزادان رسیه  است. 
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