
 

 NICUراهنمای بخش

 تهیه کننده: عزیزه محمدی

  0011بازنگری بهار  —آموزش سالمت 

شوود  از آنجا که تغذیه ی نوزاد فقط با شیر مادر انجام می 

شود طبق آموزشی کوه توو وط  لذا از مادران تقاضا می

شود و همچنین طبق مواوالو  و  پر نل بخش داده می

آوری  پمفلت های موجود در اتاق مادران؛ شیر خود را جمع

و ذخیره کنند تا در صورت نیاز از شیر مادر بورای نووزاد 

 ا تفاده گردد. 

جهت کمک به بهبود هرچه  ریعتر نوزادان نارس  مراقبت 

آغوشی تو ط مادر طبق صالح دید پزشک و با هماهنگوی 

 و نظارت پر نل بخش انجام گردد.

هر نوزاد در هر شیفت پر تار مخصوص خود را دارد و در 

 صورت نیاز از پر تار نوزاد خود کمک بگیرید.

کلیه مادران قبل از ورود به بخش در  ینک ورودی  بخش 

می بایست د تها را تمیز شسته و گان موخوصووص بوه 

خودشان را پوشیده و بعد از تعویض کفشها ،  وارد بوخوش  

 شوند.

کلیه انکوباتور ها مجهز به دیسپنسور ژل الکلی می باشود 

 که قابل ا تفاده کادر درمانی و مادران می باشد.

صابون مایع و د تمال کاغذی در د تشویی ها مووجوود 

ا ت که الزم ا ت قبل و بعد از تماس با بیمار و بوعود از 

تماس با تجهیزات و  واحد بیمار و تورشوتوات آلووده، 

شستشوی کامل د ت طبق د تورالعمل نص  شوده در 

 کنار  ینک انجام گردد.

 مراجعات و مراقبت های بعد از ترخیص:

تاریخ مراجعه بعدی و مراقبت های الزم در زمان ترخویو  

گردد و  تو ط پزشک معالج در برگ خالصه پرونده درج می

در برگ آموزش ترخی  تو ط پر تار مسئول یادداشت و 

گردد که الزم ا ت بدقت رعوایوت  یکبرگ تتوبل بیمار می

 گردد.

 

 3383270100شماره تلفن مستقیم   بیمار تان : 
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  88۱1اتاق ا تراحت مادران:

 

 با آرزوی  المتی 
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 NICUراهنمای دسترسی به بخش 

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در طبقه دوم بلوک ب واقوع 

 شده ا ت . 

 مشخصات فیزیکی بخش 

توخوت  88قسمت اصلی بخش شامل  الن   در برگیرنده 

NICU ایزوله و دو اتاق مخصوص موادران موی و یک اتاق

   باشد. 

 معرفی خدمات ارائه شده در بخش 

کلیه  نوزادان که نیاز به خدمات ویژه درمانی دارند در این 

 .بخش بستری می شوند 

 این بیماریها عبارتند از: 

زردی شدید  –مشکالت هنگام تولد مانند مشکل تنفسی 

نوزادانی  -تشنج –عفونتهای نوزادی  –منجر به تعویض خون

 که نیاز به تهویه مصنوعی دارند  نوزادان نارس

 نحوه استفاده از خدمات ارائه شده جهت مراجعین : 

 صورت مراجعه  می کنند ۴بیماران به 

 از اورژانس 

 از بخش مامایی

 از اتاق عمل و زایشگاه  

 زمان ویزیت بیماران

زمان ویزیت متخصصین این بخش در شیفوت صوبوز از 

 می باشد 83-1 اعت

                             

  

راهنمای پذیرش و ترخیص از بخش) در صورتیكکكه مكورد  

 اختصاصی وجود دارد(:

 همه نوزادانی که نیاز به خدمات ویژه دارند.

نوزادانی که احتیاج به خدمات درمانی دارند از بخش مامایی 

 و جراحی زنان در این بخش بستری می شوند.

راهنمای بیماران و همراهان جهت نگهداری و حفظ تجهیكزات  

 بخش) موارد اختصاصی(:

تلفن نصو  -یخچال  –دراتاق ا تراحت مادران  تلویزیون 

 می باشد. 

در داخل بخش به مادران نتوه ا تفاده از انکوباتوورببواز و 

 –موانویوتوور  -بسته کردن( و موارد ا تفاده از پمپ ها 

ونتیالتور و د تگاه های فتوتراپی که با نوزاد در ارتوبوا  

 ا ت به مادران آموزش داده می شود.

با توجه به لزوم آماده به کار بودن و هزینه های  نگین تهیه 

و تعمیر تجهیزات پزشکی، مادران از د تکاری د تگاه های 

 موجود در بخش جدا پرهیز نمایند.

 راهنمای پوشش پرسنل : 

 پزشکان: روپوش  فید

  رپر تار:  ورمه ای 

 پر تار:روپوش و شلوار آبی و مقنعه  ورمه ای 

 خدمات و کمکی:طبق روتین بیمار تان 

در شرایط کرونایی تمام پر نل از گان و پوشش حوفوا وت 

 فردی ا تفاده می کنند. 

 زدن ما ک  و پوشیدن گان برای مادران الزامی ا ت. 

مادران عزیز جهت رفاه حال نوزادتان رعایت 

 باشد: نکات زیر الزامی می

با توجه به زیان بار بودن امواج موبایل برای دلبنودتوان و 

همچنین اختالل در کار د تگاه های مراقبتی حتوموا از 

 آوردن گوشی همراه به بخش خودداری نمایید.

جهت کنترل عفونت از آوردن هر گونه و یلوه بوه جوز 

پوشک و د تمال کاغذی و د تمال مرطووب خوودداری 

 نمایید.

با توجه به  حسا یت بخش واهتمام پر نل برای  الموت 

فرزند دلبند شما و همچنین کنترل عفونت تنهوا حووور 

مادر بتمام وقت( و پدربفقط در  اعت مالقات( اموکوان 

 پذیرا ت .از پذیرفتن  ایر اشخاص جدا معذوریم.

قبل از ورود به بخش شستشوی د تها را طبق راهنوموای 

 نص  شده در قسمت ورودی بخش انجام دهید.

 لافا والدین قبل از ورود به بخش گان بپوشند.

دو اتاق برای ا تراحت و اقامت مادران در راهروی انتظوار 

در نزدیکترین فاصله به بخش درنظر گرفته شده ا ت از 

شود در رعایت بهداشت و نوظوم اتواق  مادران تقاضا می

 مربوطه توجه الزم را داشته باشند.

در اتاق ا تراحت مادر کمد؛ مالفه و پتو برای هر موادردر 

گردد و  نظر گرفته شده که در بدو پذیرش تتویل مادر می

 شود. در هنگام ترخی  تو ط مادر به بخش تتویل می

شیر دوش برقی جهت ا تفاده ی مادران موجود می باشد 

که لافا پس از هر بار ا تفاده شستشوی شیشه ها انجوام 

 .شود
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