
 آموزش حين ترخيص نوزادان

 واحد آموزش به بيمار

  :پدرمادرگرامی و عزيز

  آرزوی هر پدر و مادری داشتن فرزند سالم و طبيعی است.حال که به خواست و قدرت پروردگار توانا صاحب چنين 

  دلبندتان به نکات زير توجه کنيد:سالمت فرزند  موهبت بزرگی شده ايد به شکرانه اين نعمت و برای تامين

و گوارشی شديدتری  مشکالت تنفسی;هفته کامل متولد شد نارس واگربعلت نارس بودن اعضای داخلی بدن ٣٧به نوزادی گه قبل از
  ترخيص شده شما والدين محترم عهده دار مراقبتهای ويژه و مفيد برای او هستيد. داشته که در بخش مراقبتهای ويژه

  ١ويژه ترخيص نوزاد از بيمارستان معيار های

  ی جدی نوزاد برطرف شده باشد(بهبودی کامل)بيمار -1
 خود را حفظ کند.قادر باشد دمای بدن  -2

 بتواند به راحتی نفس بکشد. -3

 وزن گيری مناسب و متعادل داشته باشد. -4

 و در هوای اتاق به راحتی تنفس نمايد. نياز به اکسيزن اضافی نداشته باشد -5

 مادر به راحتی برای نوزاد امکتن پذير باشد و مادر کامال مهارت الزم را پيدا کرده باشد. تغذيه از سينه -6

  تغذيه با شير مادر:,گام اول 
غذايی کامل و بدون جانشين برای شيرخوار است>> شير ماد بهترين غذا برای نوزاد می باشد چه وزاد به موقع  شير مادر 

ماهه اول زندگی همان تغذيه انحصاری با شير  ۶به دنيا امده باشد و يا اينکه نارس باسد. مناسب ترين منبع تغذيه نوزاد در 
و سبب تقويت سيستم دفاعی و محافظت در مقابل بيماری ها و رشد تکامل مادر است.شير مادر حاوی مواد غذايی بتر بوده 

هرچه تغذيه با شير مادر زود تعر بهتر شيرخوار ميشود. در مورد استفاده از دارو های خاص بايد با پزشک مشورت شود.
گرم افزايش  ١۵تا  ١٠ ساعت باشد. ٣شروع شود شانس موفقت شيردهی بيشتر است.فواصل بين دفعات تغذيه نبايد بيشتر از 

وزن  روزانه داشته باشد ( رشد و تکامل نوزاد شما بستگی به وخامت بالينی  او در دوره بستری دارد و ممکن است موقع 
سااگی انجام  ٢ترخيص  زون مناسبی نداشته باشد  يا وزن اين نوزادان با منحنی های مخصوص  نوزادان نارس تا سن 

راحتی از بد خواب شدن بيدار نمايند. پس از تغذيه شيرخوار را بر پهلوی راست بخوابانيد و هرگز ميشود.) نوزاد را بدون نا
ساعت حداقل نوزاد بايد  ٢۴نوزاد را بر روی شکم و دمر نخوابانيد.(مگر در شرايط خاص و با توصيه پزشک.) در طول 

می باشد ابتدای شير مادر بيشتر حاوی اب و پروتئين   بار پوشک خود را خيس نمايد که اين نشان دهنده تغذيه مناسب نوزاد ۶
پسين حاوی کالری و چربی بيشتری ميباشد. در نوزادان نارس که در ابتدای تولد تغذيه نميشوند بنابراين مادر بايد  و شير

ر يخچال و ساعت  د ۴٨ساعت در دمای اتاق (محل خشک) و تا  ٨_۶شير خود را دوشيده  و دخيره نمايد.شير دوشيده شده 
سه ماه در فريزر قابل نگهداری است. محيط در تغذيه نوزاد تاثير دارد .  وجود مادر تحريکات کم و محيطی ارام باعث 

 ,پودر,شيرخشک  ,اب قند,افزايش وزن گيری نوزادان و هنگام تغذيه تماس لمسی مادر و نوزاد انجام شود. استفاده از اب 
س جهت وزن گيری سريع تر و بهبود تکميل ارزش غذايی شير مادر از مکملهای دارو های خانگی. در نوزادان نار

FMS/HMF .استفاده کنيد اين مکملها به شير مادر اضافه ميشود  

  گام دوم:
و يا هفته ای دو بار انجام شود . زمان حمام کردن بايد کوتاه باشد  درجه ار به صورت يکروز در ميان وشير خ استحمام

درجه باشد. توصيه ميشود از کاله و جوراب پس از استحمام استفاده کنيد. شير خوار را در  ٢٧تا  ٢۵بايد حرارت اتاق 
معرض هوای سرد نگذاريد  و يا اينکه از پوشاندن  بيش از حد خودداری کنيد  تا عرق نکند . سرد شدن بيش از حد 

گيری و حتی  عوارض تنفسی ميشود. پس از حمام  عدم وزن ,شيرخوار شما يا گرمای بيشتر او  باعث عوارضی مثل تب
  بدن شسر خوار ر با لوسيونها و روغن بدن مخصوص کودک چرب کنيد.
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  گام سوم:
(مامن) يک روش مراقبتی درمانی طبيعی اسان و عاطفی است  که در طی ان نوزاد در تماس پوست با مراقبت اغوشی

تدا حدود يک ساعت  و سپس در دوره های زمانی  طوالنی تر انجام ميگيرد پوست والدين روی سينه انها قرار ميگيرد  در اب
به اين منظور   که حتی  پدر و مادر ميتوانند حين انجام کار های روزمره  خود همزمان  مراقبت اغوشی را انجام دهند 

و بين سينه ها قرار نوزاد با پوشش کاله و جوراب و پوشک به صورت خوابيده و عمودی به شکم به روی قفسه سينه 
حس اصلی را در نوزاد تقويت ميکند  به طوری که نوزاد گرمای  بدن والدين را از راه تماس  ۵ميگيرد. مراقبت اغوشی  

پوست با پوست  حس ميکند(المسه) او به صدای مادر و تپش  قلب گوش ميدهد (شنوايی) با او تماس چشمش برقرار 
حس ميکد (بويايی) پستان مادر را می مکد (چشايی)  و حتی در بررسی های  بعدی ثابت  ميکند(بينايی) بوی بدن والدين را

شده است که خواب نوزاد در حين مراقبت اغوشی باعث تسريع رشد و کامل مغزی نوزاد ميشود و به وزن گيری نوزاد 
  کمک شايانی مينماياند.

  گام چهارم:
قطره ,پزشک برای کودک تان تجويز ميکند از جمله قطره ويتامين  های خوراکی  کهدارو مادر عزيز دقت کنيد تمامی 

  و قطره اهن و قرص اسيد فوليک  جتما طبق دستور پزشک مصرف شود. ويتامين ای 

پرستار مسئول ترخيص نحوه مصرف  دارو هارا به شما اموزش ميدهد . تمامی قطره های خوراکی به جز قطره اهن را 
يا به صورت جداگانه با قطره چکان  داخل گونه نوزاد بچکانيد. قطره نوزاد بايد يک ساعت قبل  ميتوانيد در شير  حل کرده 

از تغذيه نوزاد  با شير دادخ شود مصرف قطره اهن همراه با شير جذب کلسيم شير را کاهش ميدهد. معموال قرص اسيد 
برای کودک تجويز می شود . برای اماده کردن بار  ٢فوليک به مقدار يک بيستم قرص روزانه يا يک چهارم قرص هفته ای 

سی  ١سی سی اب جوشيده  گرم حل کنيد.  ۵قسمت مساوی تقسم کنيد  يک قسمت ان رتا با  ۴يک بيستم قرص  ان را به 
سی از محلول  برابر با يک بيستم  قرص است که ميتوان  همراه با شير يا با سرنگ به نوزاد داد ه شود. حل شده قرص را 

ساعت در يخچال نگهداری کنيد. توصيه ميکنيم دارو های خوراکی  در يک  ٢۴انيد داخل سرنگ کشيده و به مدت  ميتو
  و به تاريخ انقضای دارو قبل از مصرف ان توجه کنيد. وعده داده نشوند

  واکسيناسيون:,گام پنجم
بستری است واکسيناسيون NICU ما  درکودک خود را در برابر بيماری های عفونی  واکسينه کنيد. تا زمانی که کودک ش

نوزاد از طريق واحد واکسيناسيون  بيمارستان در بخش  انجام ميشود.در صورتيکه نوزاد شما ترخيص است  حتما اولين 
تاريخ واکسيناسيون بعدی  را قبل  از ترک بخش اغز پرستار  مسئول ترخيص سوال کنيد. اگر کودک شما زمان ترخيص 

ن دارد  بالفاصله بعد از ترخيص (در اولبن فرصت) جهت واکسن خوراکی فلج اطفال  به واحد کمتر از يک ماه س
واکسيناسيون مراجعه کند  کارت واکسيناسيون جهت اگاهی شما  در تاريخ مراجعات بعدی در اختيار شما قرار ميگيرد . در 

ناسيون  بعد از ترخيص به مرکز  بهداشت نزديک هربار مراجعه کارت را همراه داشته باشيد. ميتوانيد برای ادامه واکسي
يا نوزادانی که به بيماری مزمن  ريوی مبتال هستند  واکنس محل سکونتتان نيز مراجعه کنيد. معموال برای نوزادان نارس 

ز واکسن کيلو کرم در يک ماهگی ني ٢انفوالنزا  در دو نوبت به فاصله تزرسق ميشود و برای نوزادان با وزن تولد کمتر از 
  هپاتيت ب تزريق ميشود.

  در قسمت فوقانی بازوی چپ فرزندتان  محل  تلقيح واکسنتوصيه:برجستگی سفت و قرمز رنگی که 

ماه  محل ان زخم ميشود حين استحمام روی زخم ليف نکشيد اين زخم به  ۴الی  ٣ب ث ژ(سل) است که بعد از  
رتی که زير بغل کشاله ران يا گردن نوزاد متورم شد به هيچ عنوان  نياز به پماد و پانسمان ندارد. در صو

  پزشک مراجعه کنيد.

  گام ششم:
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نوزادتان مطمئن شويد. کاهش  بينايی و شنوايی باعث  اسيب های جدی در رشد گفتار و زبان   شنوايی و بينايیاز سالمت 
هفتگی  حاملگی  ٣٧گرم است و يا قبل از سن  ٢۵٠٠ يادگيری فری اجتماعی کودکتان  ميشود. اگر وزن کودکتان کمتر از 

متولد شده است  پيگيری معاينات چشم  دوره ای برای کودکانتان ضرروی است  معموال اولين معاينه  چشم نوزاد  در سن 
  يکماهگی  و معاينات پيگيری  بفاصله يک الی دو هفته  از اولين معاينه تنجام ميشود.

توصيه ميکنيم  برای معايه چشم کودکتان  و پيشگيری از عوارض احتمالی  و جبران نشدنی در تاريخ به شما والدين گرامی 
  های  تعيين شده توسط چشم  پزشک به بيمارستان فوق تخصصی چشم فارابی مراجعه کنيد.

ا انجام  دهيد واحد ر  ABR وOAEماهگی فرصت داريد که  معاينات  ٢برای اطمينان از سالمت شنوايی  کودکتان حداکثر تا 
به شما توصيه ميکنيم . ميتوانيد سونو   OAEصبح را جهت معاينه   ٩شنوايی سنجی بيمارستان  روز های يکشنبه ساعت 

گرافی جمجمه و کليه  را طبق نظر پزشک  در يکماهگی با گرفتن  نوبت قبلی در واحد  سونو گرافی بيمارستان انجام 
ر يک ماهگی برای نوزادتان ضروری است .ممکن است کودکتان طبق نظر پزشک  به د دهيد.انجام سونو گرافی هيپ 

مشاوره قلب شده است يا دارو های  NICUمشاوره قلب نياز داشته باشد حتما پيگيری کنيد.اگر کودکتان در زمان بندی  در 
نوزاد  در مراجعه بعدی  برای قلبی برای او تجويز شده است  همراه داشتن فتو کپی مشاوره قلب  و دارو های مصرفی 

  مشاوره قلب الز امی است.

  گام هفتم:
نوزاد شما تغيراتی است که به صورت مداوم در رفتار نوزاد مشخص ميشود ژنتيک و محيط نقش مهمی در  رشد و تکامل

دن نوزتد ضعيف رشد و تکامل  نوزاد شما دارد. ممکن است زمان ترخيص نوزاد شما  وزن مناسبی نداشته باشد  و يا مکي
باشد.به هيچ عنوان نزاد خود را با نوزادان ديگر مقايسه نکنيد بنابراين شما والدين عزيز موظفيد  جهت پيشگيری از 

  مشکالت  رشدی تکاملی  نوزاد خود به موارد زير توجه کنيد:

پزشک فوق تخصص اطفال _حتما معاينات پس از ترخيص را پيگيری کنيد اولين مراجعه شما پس از تخيص جهت ويزيت  
ماهگی   ۶تا  ٣ماهگی هر يک يا دو هفته با توجه  به توصيه پزشک اطفال  از  ٣مراجعات بعدی تا  ساعت بعد باشد  ۴٨

  ماهگی  هر سه ماه يکبار حتما پيگيری شود. ٢۴تا  ١٢ماهگی  هر دو ماه يکبار  ١٢تا ۶ ,ماهی يکبار

  عصاب و مراجعه به کار درمان هر دو هفته يکبار الز امی است._فعاليت های  دوره ای توسط  پزشک مغز و ا

  _ماساژ نوزاد:

_نوزادان برای  يافتن حس امنيت  نياز به لمس و محبت دارند  به نظر ميرسد ماساژ و لمس  نوزاد  يک راه حل عملی ۶
نوزاد هنگام بيداری است  قبل  گريه های مداوم  و بی خوابی است.بهترين زمان ماساژ,برای حل مشکالتی چون بی قرار ی 

روغن بادام  ,از شروع ناخن ها  بايد کوتاه باشد  و دست های خود را بشوييد  از يک روغن طبيعی مانند روغن زيتون 
دقيقه  ٣٠تا  ١۵ ساعت  بعد از تغذيه  با شير به مدت  ١براب چرب کردن پوست  نوز اذ استفاده کنيد .  حتما شروع ماساژ 

حرکات ماساژ بايد ماليم باشد  دستان خود را اغشته به روغن کرده  و از انگشتان پا  و دست تا انتهای  ماساژ طول بکشد. 
داده شود . از باال به پايين سر ماساژ  دهيد. با يک انگشت برای اندام ها  تنه نوزاد از باال به پايين ضربه زده شود  بعد از 

  نگشت نوزاد داخل دهانش گذاشته شود  به اين شيوه استرس نوزاد کم ميشوداتمام کار به پهلو خوابانده شود  و ا

_تکامل رشدی  در نوزاد تغيراتی است که  به صورت مداوم و توالی  مشخص در رفتار نوزاد  ايجاد ميشود که زمينه ٧
دو ماهگی بايد گردن ژنتيک و محيط نقش  موثری در ان دارد. سرعت تکامل در نوزادان متفاوت است  به طور مثال در 

بگيرد . والدين موظفند حتما جهت بررسی تکامل  عالی رشدی نوزاد  به يک کار درمان  مراجعه نمايند تا از بروز 
توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب ويزيت شود  و دو  مشکالت تکاملی  جلوگيری کند. نوزاد نارس يک بار در ماه 

خيص تقدم و تاخر  ويزيت های فوق بعهده پزشک  مغز و اعصاب و کار و درمان  هفته يکبار کاردرمانی داشته باشد . تش
  محترم می باشد  و والدين موظفند ويزيت های مغز و اعصاب را پيگسری نمايند .

ماهگی  ٣روز پس از  ترخيص توسط  پزشک فوق توسط نوزاد در اين مرکز انجام ميشود  و تا  ٣الی  ٢_اولين معاينه ٨
ماه  ٣ماهگی  هر  ٢۴تا  ١٢ماه يکبار  در  ٢ماهگی  هر  ١٢تا  ۶بار و  ١ماهگی  ماهی  ۶تا  ٣هفته  ا بار در  ٢تا  ١هر 

  يکبار انجام گردد.
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هفتگی  حاملگی متولد شده است پيگيری ضايعات  ٣٧ويا قبل ازس ن  گرم  است  ٢۵٠٠_اگر وزن کودکتان کمتر از ٩
  .چشم دوره ای  برای کدکانتان ضروری است 

ماه اول تولد  بايد از نظر شنوايی بررسی شود . ساير معاينات و کنترل های الزم  مثل سونو گرافی کليه  ٣_حداکثر طی ١٠
ها  جمجمه و هيپ  بايد طبق نظر پزشک متخصص  اطفال انجام شود.  اگر نوزاد مشکل قلبی داشته بايد  ادامه درملن و 

  انجام شود. معاينات  زير نظر پزشک نتخصص قلی اطفال

_واکسيناسيون نوزادان نارس  يا ترم طبق برنامه وبا دور کامل  انجام ميگيرد  حتما از کارت واکسيناسيون نگهداری ١١
کنيد  و طبق تاريخ ان عمل کنيد . واکسيناسون  اوليه قبل از ترخيص انجام ميشود . در نوزادان که زير يک ماه ترخيص  

 بيمارستان  قطره فلج اطفال را  دريافت کنند. واکسن(ب ث ژ)   در اين مرکز ابتدای تولد ميشوند  حتما هنگام خروج از 
ميلی متر   ٨_۶هفته بعد از تلقيح  واکسن در قسمت فوقانی سمت چپ  برجستگش کوچکی به اندازه  ۴الی  ٣زده ميشود  و 

هميشه باقی می ماند.هنگام استحمام روی زخم ليف  ماه دلمه روی زخم ميفتد . اثر ان  برای ۴الی  ٣به وجود ميايد  که طی 
  نکشيد  و اين زخم به هيچ وجه نياز به پماد و پانسمان ندارد . اگر زير بغل متورم شد  به پزشک مرتجعه نمايد.

_نوزادان مبتال به بيماری مزمن تنفسی در صورت ابتال  به عفونت های تنفسی ممکن است  دچار خس خس سينه شوند  ١٢
ه علت حساس بودن دستگاه تنفسی  بايد از محيط های شلوغ  و هوای الوده به خصوص دود سيگار  دور باشند.در و ب

صورت ابتال هر يک از اعضای خانواده  به عفونت های تنفسی حتما  از ماسک های محافظ مطمئن  استفاده کنند و از 
مخصوص در  (نه گرم) ايجاد شده توسط دستگاه های بخور مجاورت با نوزاد پرهيز کنند . استفاده از رطوبت بخار سرد 

  محيط اين نوزاد  ميتواند کمک کننده باشد.

ماساژ نوزاد  هر شيشه و پستانک توصيه   ,قنداق سرم ,دارو های خانگی  ,پودر,شيرخشک ,اب قند,_استفاده از اب ١٣
   نميشود.

   

  

  


