
مراقبت و نگھداری از 
نوزادان نارس



ھقته رشد میکندو اگر  ۴٠تا  ٣٧نوزاد در رحم مادر به مدت 
ھر .در این موعود متولد شود نوزاد رسیده تلقی میگردد

ھفته ی کامل بارداری متولد  ٣٧نوزادی که قبل از پایان 
نوزاد ھرچه سن حاملگی .شود نوزاد نارس گفته میشود

داخل رحمی کمتری داشته باشد احتمال بروز مشکالت 
. پس از تولدبیشتر است

 تعریف نوزاد نارس



علل تولد نوزاد نارس

:شایع ترین علل تولد نوزاد نارس عبارت است از

مشکالت جفت

بارداری دوقلو یا بیشتر

غفونت مادر

مشکالت رحم یا گردن رحم

شیوه ی زندگی مدرن

استرس

بیماری



به علت عدم ,بیشتر نوزادانی که نارس متولد میشوند
توانایی ان را ندارند که ,تکامل سیستم ھای مختلف بدن

به ھمین دلیل این .بدون حمایت زندگی کنند,بیرون از رحم
به بخش ھای مراقبت ویژه یا بخش ,نوزادان پس از تولد 

نوزادان منتقل شده و تا چندین روز یا حتی ماه در این 
.بخش ھا می مانند



آمادگی کافی را ,ریه ھای انھا برای ھواگیری و انجام وظیفه ی اکسیژن رسانی.١
از دارویی به نام ,به ھمین دلیل در روزھای اول تولد جھت تکامل ریه نوزاد نارس.ندارد

.سورفاکتانت استفاده میشود
.اشندممکن است نیاز به تھویه مکانیکی یا ھمان دستگاه تنفس مصنوعی داشته ب.٢

 که نیاز به گرم کردن نوزاد و قرار دادن او در محفظه ی, ناتوانی در تنظیم دمای بدن.٣
.انکوباتور یا تخت ھای مخصوص یعنی وارمردارد

لیل به دلیل عدم تکامل دستگاه گوارش رخ میدھد که به ھمین د,مشکالت تغذیه ای .۴
رم و ممکن است نوزاد تا چندین روز پس از تولد قادر به دریافت شیر نبوده و با کمک س

.داروھای وریدی تغذیه شود
سیستم اعصاب مرکزی در این نوزادان نارس بوده و احتمال دارد حرکات ناگھانی در .۵

نج احتمال تش,در صورت شدید بودن این حرکات .تند پلک بزندیاتند عضالت داشته 
.نوزادی مطرح شده و مراجعه به پزشک ضروری است

پس از چند روز یا چند , با وجود ھمه ی این مشکالتی که در نوزادان نارس وجود دارد
 بیشتر آنھا را میتوان بدون,ھفته و برطرف شدن مشکالت حاد ناشی از تولد زودرس 
خطر از بیمارستان مرخص کرد



نیاز ھای نوزاد نارس
اگر شدت نور در بخش زیاد است میتوان با ھماھنگی پرسنل .١

پارچه ای را روی انکوباتور نوزاد کشید تا از شدت نور ,بخش 
باید غیر ,نورھایی که به صورت نوزاد می تابد.کاسته شود

مستقیم و در حداقل میزان و تنھا برای ھوشیار نگه داشتن نوزاد 
.باشد

برای کاھش صداھای اضافه ی محیط که می تواند موجب آزار .٢
جابجا کردن مالیم :رعایت برخی نکات ضروری است,نوزاد شود

جلوگیری از افتادن اشیا روی زمین و ارام ,وسایل کنار تخت نوزاد
.بازو بسته کردن درب انکوباتور



وضعیت دھی مناسب به نوزاد
ساعت یا در ھنگام انجام مراقبت ھا  ٣تا  ٢وضعیت دھی به نوزاد معموال ھر 

.انجام میگیرد

این وضعیت تا زمانی که شیرخوار تحت :»دمر«وضعیت خوابیده روی شکم.١
نظارت با دستگاه در بخش مراقبت ھای ویژه ی نوزادان است استفاده 

به میشود و 

.ھیچ وجه نباید از این پوزیشن در منزل استفاده شود

شانه ھای شیرخوار به سمت جلو چرخانده :وضعیت خوابیده به پھلو.٢
.دستھا در خط وسط و نزدیک به صورت و دھان شیرخوار قرار بگیرد.شود

پاھای شیرخوار با خم کردن به ھم :»طاقباز«وضعیت خوابیده به پشت.٣
به شیرخوار کمک شود تا دستھای خود را به سمت صورت و .نزدیک شود

.روی نوزاد با پتو یا مالفه ای نازک پوشانده شود.دھانش بیاورد



سواالت شایع والدین در بخش

ایا من میتوانم ھر موقع که دلم خواست نوزادم را لمس کنم و یا وضعیت اورا تغییر دھم؟*

پرستار به والدین نشان خواھند داد که چگونه شیرخوار خود را لمس کند یا تغییر _
شاید ھمیشه زمان مناسب برای لمس نوزاد یا تغییر وضعیت نوزاد .وضعیت بدھد

پرستار به والدین نشان خواھد داد که چطور نشانه ھای رفتاری نوزاد را می توان .نباشد
در کل .شاید شیرخوار خیلی ناخوش باشد یا الزم باشد بعد از تغذیه استراحت کند.فھمید

خواب و «ساعت یکبار و با توجه به سطح ھوشیاری  ٣تا  ٢تغییر وضعیت شیرخوار ھر 
او انجام میشود»بیداری

وقتی به منزل میرویم چگونه نوزاد را وضعیت بدھیم؟*

شیرخوار به ھیچ وجه ,مھم ترین نکته ای که باید به خاطر سپرد این است که در منزل_
چون این وضعیت خطر مرگ ناگھانی , در وضعیت خوابیده به شکم قرار داده نشود 

.شیرخوار را افزایش میدھد



تماس پوست با پوست
تماس پوست با پوست باید به تدریج شروع , پس از تثبیت وضعیت نوزاد 

دقیقه طول کشیده و یکبار  ۶٠تا  ٣٠اولین نوبت مراقبت حداقل بین .شود
ساعت و دفعات آن  ٣تا  ١بتدریج طول مدت آن حداقل به .در روز باید باشد

.بار در روز برسد ٣حداقل به 

این وضعیت تقریبا .وضعیت جنینی است,راحتترین وضعیت برای نوزاد 
سر نوزاد باید در میان پستانھا و سینه ی .شبیه حالت او داخل رحم است

و سر باید به یک طرف چرخانده شود .نوزاد روی سینه ی والدین قرار گیرد
.تا گردن مستقیم و کمی به سمت عقب نگھداری شود



تغذیه
برای نوزادان نارس بھترین .نیاز تغذیه ای نوزادان نارس با نوزادان رسیده متفاوت است

جھت تغذیه نباید بی نظم ,چرخه ی خواب و بیداری نوزاد .شیر مادر خودشان است,تغذیه
.ساعت فاصله نداشته باشد ۴تا  ٣و بیش از .شود و بین مراقبت ھا تغذیه شود

ھفته با پستان  ٣٢تغذیه با شیر مادر در نوزادان رسیده و نارس با سن بیش از 

.مادر انجام شود

شیر دوشیده شده ی مادر را از طریق فنجان یا ,ھفته  ٣٢در نوزاد با سن بارداری کمتر از 
.قاشق یا لوله دھانی معدی داده میشود

نباید از راه دھان تغذیه ,ھفته دارد ٣٠گرم است یا سن حاملگی  ١٢٠٠اگر نوزاد کمتر از 
خوابیدن به شکم یا پھلوی راست ,بھترین وضعیت نوزاد نارس بعد از اتمام تغذیه .شود
.است



وضعیت ھای شیردھی

مادر نشسته و شیرخوار را به یک طرف یا :وضعیت زیربغلی.١
به پشت بر روی بالش بین بازو و قفسه سینه خود قرار 

پشت شیرخوار توسط ساعد مادر حمایت شده و کف .میدھد
قاعده ی سر و گردن  و شانه ھای شیرخوار را ,دست مادر 

.حمایت میکند

شیرخوار به پھلو رو ,مادر نشسته:وضعیت گھواره ای متقابل.٢
قاعده ی گردن و قسمت باالی شانه شیرخوار با .به مادر است

کف دست طرف مقابل مادر محافظت میشود و پشت شیرخوار 
.رابا ساعد ھمان دست حمایت میکند



روش ھای جایگزین تغذیه نوزاد نارس

برای نوزادانی که در ابتدا از لوله دھانی :تغذیه با فنجان.١
تغذیه با فنجان بھترین وسیله شیر دادن در ,معدی تغذیه شدند

مرحله ی انتقال او به تغذیه از پستان مادر است زیرا برخالف 
.استفاده از بطری دچار سردرگمی در گرفتن پستان نمیشود

یا به ,در نوزادانی که قادر به بلعیدن نیستند:تغذیه با لوله.٢
.این روش مفید است,آسانی خسته میشوند

سریع ترین راه جھت دریافت :تغذیه با سرنگ یا قطره چکان.٣
مقادیر کم شیر



ذخیره و مصرف کردن شیر دوشیده شده,تھیه

شستوشوی دستھا با آب و صابون

دقیقه ۵جوشاندن ظرف به مدت حداقل 

ظروف پالستیکی سخت و شفاف ,استفاده از ظروف شیشه ای به عنوان اولین انتخاب
.دومین انتخاب و ظروف پالستیکی سخت و غیر شفاف سومین انتخاب است

باید سه چھارم پر شود که جای یخ زدن ,ظرفی که برای فریز کردن شیر به کار میرود
.داشته باشد

جدا شدن اجزای شیر ایرادی ندارد و باید قبل از مصرف ظرف محتوی شیر را به ارامی 
بعضی غذاھای مادر .زرد یا حتی قھوه ای شیر مادر طبیعی است,رنگ آبی.تکان داد

.میتواند موجب تغییر رنگ شیر مادر شود

.سی سی است ١۶٠تا  ١٢٠مناسب ترین مقدار برای فریز کردن شیر حدود 



روش ذوب کردن شیر فریز شده

و حرارت آن به دمای .ظرف محتوی شیر رازیر آب گرم گرفته تا شیر ذوب شود
شیر فریز شده را می توان داخل قابلمه کوچک حاوی اب قرار دادو .اتاق برسد

.درجه سانتی گراد حرارت داد ۴٠تا  ٣٧آب را 

.میتوان شیر را شب قبل از مصرف در یخچال گذاشت

 ۴تا  ٢«در یخچال,ساعت  ۴درجه به مدت  ٢۵شیر تازه در دمای اتاق تا 
, شیر منجمد شده در جایخی یخچال تا دو ھفته ,ساعت ۴٨به مدت » درجه

ساعت قابل نگه داری است  و نباید دوباره  ١٢شیر ذوب شده در یخچال 
.منجمد شود

ماه قابل  ٣ھمچنین در فریزر یخچال و فریزر ھای مستقل با انجماد عمیق تا 
شیر دوشیده شده مادر در صورتی که در یخچال نگھداری .نگھداری است
ساعت در  ١٢ساعت و شیری که قبال فریز شده به مدت  ۴٨میشودحدود 

.یخچال قابل نگھداری است



شرایط عمومی و مشکالت شایع نوزادان نارس

بار  ٣٠تا  ٢٠ساعت ممکن است  ٢۴ھفته در ھر  ۶نوزادان زیر :دفع ادرار و مدفوع.١
اما نیازی نیست که بعد از ھر بار ادرار پوشک اورا عوض , دفع ادرار داشته باشند

ساعت دفع  ٣اگر در مدت بیش از .کرد اما اگر پوشک خشک باشد جای نگرانی دارد
به پزشک مراجعه شود,ادرار نداشته باشد

به پزشک ,ساعت بعد دفع مدفوع نداشته باشد  ٣۶اگر نوزاد از زمان تولدش تا 
.مراجعه شود

ساعت اول سبز تیره و چسبناک است و طی دو  ٢۴رنگ طبیعی مدفوع نوزاد در 
.مدفوع به رنگ قھوه ای روشندر آمده و حالت چسبندگی آن کم میشود,روز بعد 

مدفوع حجیم تر و سفت تر است و ,در صورتی که نوزاد با شیر خشک تغذیه میگردد
رنگ آن قھوه ای روشن و تقریبا مثل مدفوع افراد بزرگسال بوی ناخوشایندی 

مدفوع با رنگ زرد مایل به نارنجی ,ولی در صورت تغذیه با شیر مادر.دارد
.میباشد و بوی شیر ترشیده یا ماست فاسد می دھد»خردلی«



اولین زردی در چشم ھا .در نوزادان نارس بیشتر دیده میشود:زردی.٢
.دیده میشود و آخرین جایی که از زردی پاک میشود چشم ھا است

اھمیت .غیر طبیعی است,ساعت اول تولد زردی دیده شود ٢۴اگر در 
در مغز نوزاد ,زردی در این است که بیلی روبین اگر از حد طبیعی باالتر رود

رسوب میکند و باعث صدمات زیاد مثل فلج مغزی و عقب ماندگی 
.میشود

بھتر است شیردھی زود به زود و با فواصل کمتر ,در مواقع زردی نوزاد 
.باشد

.دادن آب و آب قند باعث بدتر شدن زردی میشود
مثل ترنجبین و شیر .تجویز جوشانده ھا و عرقیات گیاھی توصیه نمیشود

خشت
.المپ ھای مھتابی معمولی خانگی اثری بر درمان زردی ندارند



اگر به نظر برسد که شیرخوار مقدار :استفراغ.٣
در صورتی که از نظر تنفسی ,زیادی شیر باال آورده 

مشکلی نداشته و از اشتھای خوبی برخوردار 
افزایش وزن شاخص معتبر .اشکالی ندارد,است

گرم در  ٣٠تا  ٢٠اگر شیرخوار حداقل .دیگری است
مادر مطمئن باشد که فرزندش شیر ,روز وزن میگیرد

اگرچه مقدار زیادی از شیر را ,کافی دریافت میکند
.باال بیاورد



وقتی نوزاد سکسکه ,پس از تغذیه:سکسکه.۴
اما در نوزادانی که تغذیه .نباید نگران بود, میکند 

نشدند نشانه ی وجود مشکل است و باید بررسی 
شودبیشتر مواقع با تغییر وضعیت نوزاد و 

آروغ زدن احتمال .سکسکه از بین میرود,جابجایی
درمان سکسکه .ابتال به سکسکه را کاھش میدھد

در سنین بزرگتر .در نوزادان ماندد بزرگساالن نیست 
الزم است تا کمی حواس آنھا پرت شود تا سکسکه 

دقیقه شیر دادن یکسره به  ٢٠تا  ١۵گاھی .نکنند 
نوزاد میتواند سکسکه ایجاد کند ولی در نوزادان 

.معموال خود به خود برطرف میشود



جوش ھایی که  روی بینی و :جوش ھای نوزادی.۵
خودشان بعد چند ھفته ,لپ ھای نوزاد در می آیند 

اگر جوش ھایی در ناحیه زیربغل .از بین خواھند رفت
ظاھر »اطراف ناف«یا کشاله ران یا روی شکم 

احتمال عفونت ,و حالت چرکی داشته باشند ,شوند
.پوست مطرح است

بین ,زیربغل,ناحیه پوشک ,نواحی گردن:عرق سوز.۶
برای درمان .ساعد بیشتر مستعد عرق سوز ھستند

عرق سوز باید محیط خانه را خنک نگه داشته و 
.لباس نخی و تمیز و گشاد برای بچه چوشاند



بسته به اینکه در کدام :عفونت ھای قارچی.٧
ظاھر متفاوتی ,قسمت پوست نوزاد قرار بگیرند

مثال عفونت قارچی ناحیه ی دھان بصورت .دارند
برفک ھای سفیدی در داخل لب و لپ نوزاد 

پوست را قرمز و ,عفونت قارچی ناحیه پوشک.است
.ملتھب میکند



رتینوپاتی نوزادان نارس
ھمه نوزادانی که با سن حاملگی کمتر از .بیماری عروق شبکیه در نوزادان نارس میباشد

می بایست از نظر رتینوپاتی ,گرم یا کمتر متولد شدند ٢٠٠٠ھفته یا وزن کمتر از  ٣۴
.معاینه و غربالگری شوند,نارسی

نوزادانی که با سن حاملگی کمتری .زمان بروز رتینوپاتی نارسی با سن نوزاد ارتباط دارد
زمان بیشتری طول میکشد تا ابتال به رتینوپاتی نارسی را نشان ,متولد میشوند 

ھفته پس از تولد  ۴باید , ھفته یا بیشتر  ٢٧نوزادان متولد شده با سن حاملگی .دھند
.معاینه و غربالگری شوند,

ھفته پس از تولد ٩:ھفته ٢٢سن حاملگی 

ھفته پس از تولد ٨:ھفته ٢٣سن حاملگی 

ھفته پس از تولد ٧:ھفته ٢۴سن حاملگی 

ھفته پس از تولد ۶:ھفته ٢۵سن حاملگی 

ھفته پس از تولد ۵:ھفته ٢۶سن حاملگی 

ھفته پس از تولد ۴:ھفته یا بیشتر ٢٧سن حاملگی 



غربالگری بر بالین نوزاد انجام ,در نوزادان بستری 
میشود و انجام معاینه و غربالگری پس از ترخیص 

نوزاد از بیمارستان در مراکز معین و تنھا در صورت به 
.ھمراه داشتن معرفی نامه به پزشک صورت میگیرد



 تھیه شده در واحد بھداشت خانواده شھرستان
لنگرود 


