
 شده در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان آتيه تهيه

 جناب آقاي دكتر شاهين نريمان: با نظارت

 NICUفاطمه عباس زاده سرپرست بخش 

 NICU زهرا بهمنجه پرستار: تهيه و تنظيم

 هاي والدين پس از ترخيص نوزاد نارس از مراقبت
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 معيارهاي ويژه ترخيص نوزاد شما از بيمارستان �

 )بهبودي كامل(بيماري جدي نوزاد برطرف شده باشد  .١

 )درجه سانتيگراد باشد 37- 36/5(قادر باشد دماي بدن خود را حفظ كند .٢

 بتواند به راحتي نفس بكشد .٣

 )١٠g/day(وزن گيري مناسب و متعادل داشته باشد .�

 نياز به اكسيژن اضافي نداشته باشد و در هواي اتاق به راحتي تنفس نمايد .�

تغذيه از سينه مادر به راحتي براي نوزاد امكان پذير باشد و مادر كامال                     .

 مهارت الزم را پيدا كرده باشد

 گرم برسد 1500وزن نوزاد حداقل به  .٧

 تغذيه با شير مادر: گام اول  � 

شير مادر غذاي كامل و بدون جانشين براي شيرخوار است و حاوي مواد غذايي               

ها و رشد و    برتر بوده و سبب تقويت سيستم دفاعي و محافظت در مقابل بيماري           

شوند نمي  ابتداي تولد تغذيه    نوزادان نارس كه در     در  .شودتكامل بهتر شيرخوار مي   

 8الي    6شير دوشيده شده    .  بايست شير خود را دوشيده و ذخيره نمايد        مادر مي 

در فريزر    سه ماه   ساعت در يخچال و 48و تا ) محل خشك(ساعت در دماي اتاق 

گيري سريعتر و بهبود و تكميل    جهت وزن در نوزادان نارس. نگهداري است قابل

ها مكمل  اين  .كنيد  استفاده  FMS/HMF  هايارزش غذايي شير مادر از مكمل      

 .شودمادر اضافه مي شير به

 استحمام شيرخوار: گام دوم  � 
 .استحمام شير خوار به صورت يك روز در ميان و يا هفته اي دو بار انجام شود

درجه   27  –  25زمان حمام كردن بايد كوتاه باشد و درجه حرارت اتاق بايد                

شيرخوار .  توصيه مي شود از كاله و جوراب پس از استحمام استفاده كنيد            .  باشد

را در معرض هواي سرد نگذاريد و يا اين كه از پوشاندن بيش از حد شيرخوار                   

گيري و حتي عوارض    شما يا گرماي بيشتر او باعث عوارضي مثل تب، عدم وزن          

ها و روغن بدن     پس از حمام، بدن شيرخوار را با لوسيون          .  تنفسي مي شود   

 .مخصوص كودك مطابق تجويز پزشك چرب كنيد

 يا مراقبت آغوشي KMC: گام سوم  �

يك روش مراقبتي درماني طبيعي، آسان و عاطفي است كه در طي آن نوزاد در                

در ابتدا حدود يك    .  تماس پوست با پوست والدين روي سينه آنها قرار مي گيرد           

مراقبت آغوشي  .  ساعت و سپس در دوره هاي زماني طوالني تر انجام مي گيرد            

بطوري كه نوزاد از طريق پوست        .  حس اصلي را در نوزاد تقويت مي كند            5

او به صداي مادر و طپش قلب         ).  المسه(گرماي بدن والدين را حس مي كند        

بوي بدن  ).  بينايي(با او تماس چشمي برقرار مي كند       ).  شنوايي(گوش مي دهد  

و حتي در   )  چشايي(پستان مادر را مي مكد     ).  بويايي(والدين را حس مي كند     

هاي آغوشي  بررسي هاي بعدي ثابت شده است كه خواب نوزاد در حين مراقبت            

با عث تسريع رشد و تكامل مغزي نوزاد مي شود و به وزن گيري نوزاد كمك                   

 .مي كند



 

 تجويز داروهاي خوراكي: گام چهارم  �
مادر عزيز دقت كنيد تمام داروهاي خوراكي كه پزشك براي كودكتان تجويز                 

فوليك حتما طبق   ، قطره آهن و قرص اسيد       Eكند از جمله قطره ويتامين        مي

 . دستور پزشك مصرف شود

قطره آهن را به صورت جداگانه و يك ساعت قبل از شيردادن به نوزاد                  :  تذكر

 . دلبندتان بدهيد لذا همزمان با شير منجر به كاهش جذب كلسيم شير مي شود

 واكسيناسيون: گام پنجم  �

بستري است واكسيناسيون نوزاد از طريق واحد         NICUكه نوزاد شما در    تا زماني

است حتماً    كه نوزاد شما ترخيص   در صورتي .  شودواكسيناسيون در بخش انجام مي 

والدين تاريخ واكسيناسيون بعدي را قبل از ترك بخش از پرستار مسئول ترخيص             

 .سوال كند

اگر نوزاد شما زمان ترخيص كمتر از يك ماه سن دارد بالفاصله بعد از                     :تذكر

كارت واكسيناسيون  .ترخيص در همين مركز واكسن فلج اطفال خورانده مي شود          

 .جهت آگاهي شما و مراجعات بعدي در اختيار شما قرار مي گيرد

 سالمت بينايي و شنوايي: گام ششم  �
اگر وزن كودكتان كمتر از      .  از سالمت شنوايي و بينايي نوزادتان مطمئن شويد         

هفتگي حاملگي متولد شده است پيگيري         37گرم است و يا قبل از سن           2500

چشم   اولين معاينه   معموال  .ضروري است   اي براي كودكتان  معاينات چشم دوره  

نوزاد در سن يك ماهگي و معاينات پيگيري به فاصله يك الي دو هفته از اولين                  

حداكثر تا دو      كودكتان  براي اطمينان از سالمت شنوايي     .  شودمعاينه انجام مي  

 .ماهگي فرصت داريد كه معاينات بينايي و شنوايي سنجي را انجام دهيد

 رشد و تكامل: گام هفتم  �

رشد و تكامل نوزاد شما تغييراتي است كه بصورت مداوم در رفتار نوزاد مشخص               

ممكن است  .  ژنتيك و محيط نقش مهمي در رشد و تكامل نوزاد شما دارد   . ميشود

زمان ترخيص نوزاد شما وزن مناسبي نداشته باشد و يا مكيدن نوزاد ضعيف باشد               

حتما معاينات پس از    .  به هيچ عنوان نوزاد خود را با ديگر نوزادان مقايسه نكنيد            

شما پس از ترخيص جهت ويزيت پزشك         مراجعه  اولين.  ترخيص را پيگيري نماييد   

مراجعات بعدي تا سه ماهگي هر يك يا        .ساعت بعد باشد    48فوق تخصص اطفال    

دو هفته با توجه به توصيه پزشك اطفال از سه ماهگي تا شش ماهگي ماهي                   

يكبار شش تا دوازده ماهگي هر دو ماه يكبار دوازده تا بيست و چهار ماهگي هر                  

 . سه ماه يكبار حتما پيگيري شود

 

با آرزوي داشتن 

فرزندي سالم و 

شاد براي شما 

 عزيزان



تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و  شهيد دادمان،  : آدرس

 بيمارستان آتيه 

 N.ICU :82723434-82723430تلفن هاي بخش 

 82722098 - 82722096: تلفن بيمارستان

 88367251: فاكس


