
 

 نوزاد نارس

 تهیه کننده: بهاره نیک رفتار

 NICUبخش 

 0011تاریخ بازنگری: —واحد آموزش سالمت

ممکن است ابتدا تغذیه با لوله معده و توسط   -5

پرستار صورت گیرد. ولی مطادر مطی توا طد ت طت 

 ظرپرستار این روش تغذیه را یاد بگیرد و شطیر را 

 به آرامی از طریق لوله به  وزاد خود بدهد.

وقتی حجم شیر افزایش یافت، بنا بطه دسطتور  -6 

پزشک، مکیدن با سینه مادر تمرین می شطود. در 

این هنگام مادر سینه خود را در دهان  طوزاد مطی 

گذارد، تا شیرخوار تدریجاً مکیطدن را یطاد بگطیرد، 

طوریکه تغذیه با لوله معده به تدریج قطط  و لط  

 حجم شیر با سینه مادر داده شود.

زمان ترخیص شیرخوار را، پزشک مشخص می  -7

گرم 0011-0711لند. اگر وزن  وزاد به حدود  

برسد و آ تی بیوتیک ها و سرم قط  شده باشد و 

شیرخوار حجم لافی شیر را با مکیدن دریافت 

لند، وسابقه از تشنج ومشکالت تنفسی طی 

روزهاي اخیروجود  داشته باشد شیرخوار آماده 

ترخیص است.

 

 56-55درجه حرارت مناسب اطاق  طوزاد  طار    -0

  درجه سا تیگراد می باشد.

ساعت الزم  5/5تا  5تداوم تغذیه با شیر مادر هر   -9

 4تا  3است. در صورت خواب بودن  وزاد بیشتر از

ساعت احتمال لاهش قند خون وجود دارد،  لذا بهتر 

است تغذیه با شیر قب  از رسیدن به این حد،  با بیدار 

 لردن شیر خوار از سر گرفته شود.

 * مادر گرامی*

هاي ویژه  طی مدتی له  وزاد شما در بخش مراقبت

بستري می باشد، ارتباط عاطفی خود را با او قط  

 کنید و او را از م بت خود م روم  کنید. دائما با 

 وزاد خود ارتباط داشته و مطمئن باشید له او این 

لند، زیرا  وزاد در تمام طول  ارتباط را درک می

 بارداري با شما بوده و با شما آشناست. 

 دسترسی به سایت بیمارستان و استفاده از مطالب آموزشی: 

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

 آموزش سالمت 

 130-33853255شماره تلفن مستقیم  بیمارستان :

 0035-0031ایستگاه پرستاری :  

  0032اتاق استراحت مادران:

 منب :  وزادان  لسون 
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 تعریف نوزاد نارس

حاملگی متولطد 37به شیر خوارا ی له قب  از هفته  

می شو د  طوزاد  طار  مطی گوینطد. البتطه مراقبطت 

هفتطه تقریبطاً شطبیه  طوزادان 35از وزادان بیشتر از  

هفتطه 35رسیده است ولی اغلب در  طوزادان لمطتر  

لارلرد دستگاه هاي مختلف بدن تکاملی لافی  دارد 

 و براي تکام   یاز به زمان می باشد.

 علل تولد نوزاد نارس

عل  تولد  وزادان  ار  اغلب معلوم  یطست. بطا ایطن 

حال تولد  وزاد  ار  در میان ز ان لم سن و میطان 

سال، در بین ز ان با وضطعیت اقتطدادي پطایین، در 

ا د،  ز ا ی له مراقبت لافی در طول بطارداري  داشطته

هاي چندقلو و ز ا ی لطه تغذیطه  امناسطب در  جنین

ا د، احتمطال بطه د یطا آوردن  طوزادان  بارداري داشته

 ار  زیاد می باشد. همچنین در ز ا ی له در ططول 

دوران بططارداري بططه عفو ططت واون، عفو ططت دسططتگاه 

ادراري و بیماري هاي مقطاربتی مبتطال مطی شطو د، 

احتمال به د یطا آوردن  طوزاد  طار  بطاال مطی رود.

 

 مشخصات نوزاد نارس

   لیلوگرم 5/5وزن لمتر از 

 ا دازه لوچک بدن 

 ا دازه بزرگ سر،   سبت به ل  بدن 

 چربی لم زیر پوست 

 پوست  ازک و براق و صورتی ر گ 

 رگ هاي زیر پوست له قاب  مشاهده ا د 

 تعداد موهاي لم بدن 

 تعداد چین هاي لم در لف پا 

  گوش بسیار  رم 

  بافت پستان رشد  یافته 

  در  وزادان پسر ممکن است لیطسه بیط ه پاییطن

  یامده باشد و یا لیسه بی ه، بسیار لوچک باشد

 تنفس تند 

 ضعف در مکیدن شیر  

  خواب بیش از حد 

 مراقبت از نوزاد نارس

در طططول مططدت بططستري شططیرخوار  ططار  در -0 

بیمارستان، والدین به خدوص مادر باید به صطورت 

منظم در بخش ح ور یابند. بعد از طی روزهاي اول 

بستري، وقتی  وزاد بهبودي  طسبی یافطت، حط ور 

 مادر اهمیت بیشتري می یابد.

در ابتدا شروع تغذیه با شیر مادر، شیر در حجم  -5 

هاي لم و اغلب با لوله معده داده می شود از آ جطا 

له شیر مادر براي  طوزاد  طار  ارجطس اسطت، لطذا 

بایستی مادر شیر خود را دوشیده و شیر بطا رطرو  

تمیز دردار ،  ام  وزاد و تاریخ تهیه شیر با برچطسب 

روي رر  شیر درج شود. شیر مازاد بر  یاز بایستی 

 در فریزر گهداري شود.

هنگام ورود به بخش والدین بایطستی دسطتهاي  -3

خود را با مای  مخدوص به مدت دو دقیقه بشویند، 

 و  یز مقررات بخش را رعایت لنند.

با ح ور مطادر در بخطش بایطستی قطسمتی از  -4 

مراقبت از  وزاد به عهده مادر باشد. مادر  وزاد خطود 

رادرآغوش بگیرد او را  وازش لند با او ص بت لنطد 

 .و تدریجا تغذیه شیرخوار خود را شخداً ا جام دهد

1 2 3 


