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 ایکتر نوزادی

 

 

  ایکتر نوزاداندر نیازها و اولویتهای آموزشی 
دیکن حیآنان تشر یرا برا یو هدف از فتوتراپ دیبده یدر مورد زرد یاطالعات کاف نیبه والد  

  آموزش پوشیدن ناحیه تناسلی و چشمها

ساعت 2نوزاد هر  تیوضع رییتغ  

 بررسی وضعیت ظاهری نوزاد از نظر دهیدراتاسیون

ساعت(  2۲بار در هر  ۰۱تا  ۸)حداقل  .ردیمادر به طور مداوم و مکرر صورت گ ریش هیتغذ  

دقیقه شیردهی ( 0۱ساعت فوتوتراپی قطع و ساعت ) هردو 2۲اموزش  دفعات و  زمان شیردهی و مدت زمان فوتوتراپی در طی   

.دیتوجه کن یفتوتراپ نیدر ح ییهوا ییبه  انسداد راهها    

دینداشتن اشک( توجه کن ،یدگیپوست،پوست سرد، رنگ پر یچشم ها، خشک ،ینوزاد که شامل )گود افتادگبه عالئم کم آب شدن   

 و آموزش تغییر رنگ ادرار  و مدفوع نوزاد در زمان فوتوتراپ دفع ادرار و مدفوع زانیچک م

 یبرطرف م یاست و بعد از فتوتراپ یاز عوارض نوردرمان یکیقرمز  زیر یو دانه ها فیسهال خفاموزش عوارض حین فوتوتراپی ) به عنوان مثال:  ا

  د( شو

 :دیتوجه کن ریاز اسهال به موارد ز یریشگیپ یاست برا یاز عوارض نوردرمان یکیاسهال 

 دیخود را مرتب بشوئ یدستها . 

 دینمائ ضیپوشک ها را زود به زود تعو. 

 دیکن یخوددار نیریش یاز دادن غذا ها. 

 دیاندازیبعفونی زرد رنگ آلوده را  درون سطل زباله  یپوشک ها.  

بررسی رفلکسهای نوزادی و شیرخوردن نوزاد ) در صورت کاهش رفلکسهای نوزاد اختمال بروز خطر هایپربیلیروبینمی و تعویض خون زیاد خواهد 

 بود(

. ینخوردن ، خواب آلودگ ریپوست و ملتحمه چشم، خوب ش ی: زردینوزاد یزردهشدار  عالئم   

.دیکن ضیبودن کهنه آن را تعو سیو در صورت خ دینگه دار زیرا تم نهیمقعد و پر ینواح  

  .آموزش نکات حفاظت فردی و ماسک زدن و بهداشت دست مادر و پرسنل قبل از دست زدن به نوزاد



 
 

 
 

 نیازهای آموزشی، تشخیص پرستاری ،دستورالعمل و راهنمای آموزش به بیمار
 

 

داقل دستورالعمل و ح نیطبق ا ایکتر نوزادی صیو ترخ یبستر نیح ماریاست آموزش ب یالزام مارستانیب یهمکار محترم پرستار

 . ردیانجام گ ریز یمحتوا

 در بستری ییغذا میرژ

 دیینما هیتغذ رمادریبصورت مکرر نوزاد را با ش. 

 مادر  ریمادر باشد، با پزشک خود در خصوص دادن ش رینوزاد ش یاز هفته دوم شروع شده باشد و علت زرد یکه زرد یدر صورت

 .دیمشورت کن

 مراقبت

 نور مخصوص قرار ریاو با پوشش محافظ پوشانده شده باشد، ز یتناسل هیچشمان و ناح کهیکودک را به صورت برهنه و در حال 

 .دیبده

 تا به تمام بدن نور برسد دیبده تیوضع رییهر دو ساعت کودک را تغ. 

 دیکن یو ... به بدن کودک خوددار نیپماد، وازل ون،یاز مصرف هر گونه لوس. 

 (.دیینما ضیساعت تعو 4را هر  نوزاد یپد چشم) . دیقبل تماس با نوزاد دست ها را بشوئنوزاد را کنترل نموده و  یمرتب چشم ها 

 دیده العاط یدر صورت ترشحات چشم. 

 دیع دهالو در صورت عدم ادرار اط دیبه دفع ادرار و مدفوع نوزاد توجه کن. 

 شستشو و خشک کردن آن). دیاز پوست نوزاد مراقبت کن( 

  دیدستگاه اجتناب کن یفاصله و از دستکار رییباشد، از تغ متریسانت 51-02 دیپ ها باالمفاصله نوزاد از. 

 دیده العنور اط ریحال شدن نوزاد در ز یب ایدرجه حرارت بدن  شیدر صورت افزا. 

 ف نامحسوس آب و الات شیدرجه حرارت بدن نوزاد و افزا شیچشم، افزا یرو دیعبارت است از : اثر نور شد یعوارض فتوتراپ

 .نوزاد یداریخواب و ب کلیس رییتغ ،یشل و مکرر، برنزه شدن پوست، راش جلد مدفوع ،یحالیب

 دارو

 ندارد. ازیدارو ن 

 در منزل :  نوزاد تغذیهو  مراقبت

 دینمائ هیمادر تغذ رینوزاد را با ش بار در روز( 50تا  8) به صورت مکرر. 

 دیآب و آب قند به نوزاد اجتناب کن رخشک،یاز دادن ش.  

 .دید پزشک معالجالحمگر به ص)قطع شیردهی به هیچ وجه توصیه نمی شود(  
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 تاثیر چندانی در درمان زردی ندارند و  زیرا این مواد، باید از مصرف موادی مثل آب قند، ترنجبین، شیرخشت خودداری شود

 رساندمی تواند به نوزاد آسیب ب

 دیهر روز کنترل نمائ ینوزاد را از نظر زرد. 

 دیکن یبه نوزاد خوددار یاهیگ یاز دادن داروها. 

 دیو در صورت عدم ادرار به پزشک معالج مراجعه نمائ دیبه دفع ادرار و مدفوع نوزاد توجه کن. 

 (شستشو و خشک کردن آن ). دیاز پوست نوزاد مراقبت کن 

 هیتغذ ریحال شدن ابتدا درجه حرارت اتاق را کنترل کرده و سپس نوزاد را با ش یب ایدرجه حرارت بدن  شیدر صورت افزا 

 .دیکم کن زین را و پوشش نوزاد دینمائ

 دینوزاد نشد در اسرع وقت به پزشک معالج مراجعه نمائ یحالیباعث کاهش درجه حرارت و ب الکه اقدامات با یدر صورت. 

 دارو 

 .ندارد ازیدارو ن 

 یبعد زمان مراجعه 

 باشدیساعت م 04 یبعد تیزیزمان و ال. معموباشدیطبق دستور پزشک معالج م صیزمان مراجعه پس از ترخ. 

 دیبه پزشک معالج مراجعه نمائ یزرد شیدر صورت افزا. 

 دیهر گونه مشکل به پزشک معالج مراجعه نمائ ایحال شدن  یب ایدرجه حرارت بدن  شیدر صورت افزا . 

 دیبه پزشک معالج مراجعه کن یکیزیف نهیبه طور منظم جهت معا. 
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 راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد 

 اطفال وه درون بخشی آموزش به بیمار بخش کارگر   

ایکتر نوزادی تشخیصهای پرستاری در بیمارانچند نمونه از    

در خصوص مراقبت های حین فتوتراپی  کمبود اگاهی  

 خطر سقوط

 خطر آسیب به پوست 

 خطر آسیب به چشم و ناحیه تناسلی

  نقص در مراقبت از نوزاد 
 

 خطر بروز عدم تعادل حجم مایعات

 تغذیه کمتر از نیاز بدن

 افزایش درجه حرارت بدن 

 اضطراب 

 کمبود آگاهی در خصوص نکات شیردهی 
  

https://familydoctor.org/

