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 نغمه طاهري :تهيه و تنظيم 

 با هم انديشي واحد آموزش

 NICU: نام بخش

L-P-NICU-20-C 
 99  تير: تاريخ تدوين
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 تعريف نوزاد نارس**

نوزاد نارس به نوزادي گفته مي شود كه قبل از هفته 

 .متولد شودكيلوگرم  5/2وزن كمتر   يابارداري  73

 علل تولد نوزاد نارس**
علل تولد نوزاد نارس اغلب معلوم نيست با اين حال 

 :تولد نوزاد نارس در موارد زير بيشتر است 

 ن كم سن وزنان ميانسالزنا*

 .زناني كه مراقبت كافي در طول بارداري نداشته اند*

 ژن ،دستگاه ادراري و مقاربتي          زنان با عفونت وا*

 تغذيه نا مناسب در طول بارداري*

 حاملگي هاي چند قلويي و دو قلويي*

 

 مشكالت نوزاد نارس**
نوزادان نارس به نوعي دچار مشكالت  ممكن است كه

، مشكالت شنوايي و اختالالت يادگيري و رشد مغز 

بينايي ، كاهش دماي بدن، كم خوني، نرمي استخوان، 

خطر بيماري نارسي شبكيه، افزايش بيلي روبين 

، خطر خونريزي داخل بطن هاي مغز،  (زردي)خون

 .باشند استعداد دررفتگي تكاملي مفاصل لگن

 

 

 

 

 مراقبت از نوزاد نارس در منزل**

پزشك مشخص  زمان ترخيص شيرخوار را :نكته*

گرم  0011-0311اگر وزن نوزاد به حدود  .ميكند

 ، آنتي بيوتيك ها و سرم قطع شده باشد ،برسد

شيرخوار حجم كافي شير را با مكيدن دريافت كند و 

ي روزهاي اخير قه اي از تشنج و مشكالت تنفسي طساب

وجود نداشته باشد  و يك هفته از آخرين آپنه گذشته 

 .شير خوار آماده ي ترخيص استباشد، 

را هنگام خروج از بيمارستان قطره خوراكي فلج *

 .دريافت مي كند

 22-25درجه حرارت مناسب اطاق براي نوزاد نارس *

ز قرار دادن نوزاد در كنار ا .درجه سانتي گراد مي باشد

رادياتور شوفاژ، جريان باد كولر و يا پنكه و يا  بخاري،

 .تابش مستقيم آفتاب پرهيز شود

 .الزم است شيرخوار پوشش مناسب داشته باشد*

معموال پوشاندن كاله ،جوراب و دستكش در روزها و 

حتي هفته هاي اول بعد از ترخيص به خصوص در 

كنترل درجه حرارت .يشود فصول سرد سال توصيه م

درجه حرارت مناسب بدن نوزاد با دماسنج زير )نوزاد 

بهترين راه پرهيز از مشكالت گرما  ( 7265تا  72بغل 

 .و سرماي بدن نوزاد ميباشد

و يا هر  تداوم تغذيه با شير مادر بنا به تقاضاي نوزاد* 

دقيقه  21تا  05حداقل شيردهي  .ساعت الزم است 7

 4تا7درصورت خواب بودن نوزاد بيشتر از   .انجام گردد

ساعت احتمال كاهش قند خون وجود دارد لذا بهتر 

شير قبل از رسيدن به اين حد با بيدار  است تغذيه با

 .كردن شيرخوار از سرگرفته شود

 



 

 

 

 

 

 

در صورت داشتن هر گونه مشكل در شيردهي مي توانيد 

به درمانگاه مامايي بيمارستان مراجعه يا با شماره 

 .تماس بگيريد 24177750

گرم يا هفته اي 71تا21وزن گيري روزانه ** *

گيري گرم بهترين معيار براي وزن  211تا051

 .مناسب است

مادر بهترين انتخاب جهت تغذيه نوزاد ميباشد،  شير*

بيشتر در معرض  زيرا اين نوزادان به دليل نارس بودن ،

مادر به دليل  ابتال به انواع عفونت ها مي باشند و شير

پروتئين هاي ويژه اي كه دارد اين امكان را به نوزاد مي 

 .دهد تا از اين عفونت ها محفوظ بماند

تب  )اگر نوزاد بدحال شود  در هر زماني بعد از ترخيص،*

،شير نخوردن ،مكيدن ضعيف ،استفراغ هاي مكرر ،بي 

بايستي سريعا مراجعه به پزشك ...( حالي و يا تشنج و

 .تخصص نوزادان  انجام شود قفو

ساعت بعد  40تا  24اولين معاينه نوزاد بايستي * 

هفته  رمراجعات بعدي ه .از ترخيص صورت گيرد

تا  2111تا زمانيكه وزن نوزاد به  يكبار است ،

بعد از آن مراجعات دو هفته  .گرم برسد2511

 .سپس ماهيانه ميباشد يكبار و

وزن  هفته و 74نوزاد نارس با سن حاملگي كمتر از *

گرم و تمامي نوزادان نارسي كه سابقه  2111كمتر 

 در معرض دريافت اكسيژن و تهويه مكانيكي دارند ،

 چشم  (ROP)خطر بيماري نارسي شبكيه 

هفتگي توسط  2تا 4قرار دارند ، لذا اين نوزادان بايد در 

 .فوق تخصص شبكيه چشم معاينه شود

هفته و ناخن پاها هر ماه  2گرفتن ناخن دستها هر * 

 .انجام مي شود

 

) كنترل آزمايشات  به علت شيوع ايكتر نارسي،* 

ضروري ( ازمايش كبدي و ويتامين دكلسيم، فسفر، 

 .است

جهت پيشگيري و كنترل خونريزيهاي مغزي در *

بخش  از تولد در بعد 3تا 4نوزادان نارس در روز

سونوگرافي  .انجام ميشود سونوگرافي مغز ،نوزادان

 .  پيگيري و انجام شودپزشك  بعدي بنا به دستور

حدود دو ماهگي سونوگرافي از مفاصل لگن توصيه *

كه بنا به نظر پزشك ممكن است نياز به  يشود،م

 .تكرار داشته باشد

ماهگي دچار كم  7تا  0نوزادان نارس معموال در *

 اسيد ،آهن  :تجويز مكمل هايي مثل .خوني ميشوند

در جلوگيري از  به دستور پزشك ، ويتامين ها فوليك و

هرگاه وزن نوزاد به دوبرابر  .كم خوني موثر است

 .قطره آهن خوراكي شروع ميشود سيد،زمان تولد  ر

درصد نوزادان نارس با وزن كمتر  21تا  01در *

گرم درجات مختلفي از اختالالت تكاملي از  0511از

اختالالت جزيي در يادگيري تا عقب ماندگي هاي  

شناسايي زود هنگام  .حركتي ديده مي شود-ذهني

 اقدامات درماني و اين مشكالت و شروع به موقع كار

اين  از وانبخشي به كاهش آسيب هاي  حاصلت

 .ناتواني ها كمك ميكند

 

م بايد در كيلوگر 2نوزادان با وزن كمتر از *

ساير موارد  .ماهگي واكسن هپاتيت دريافت كند0

 .واكسيناسيون مشابه نوزادان رسيده است

 ماه باشد ،2 در نوزادان نارس اگر سن بيشتر از*

آنفوالنزا توصيه  در شروع فصل پاييز تزريق واكسن

ماه باشد تزريق  اين 2 اگر كمتر از وميگردد 

 .ه مي شودواكسن به تمامي افراد خانواده توصي

نوزاد نارس از بهتر است در ماههاي اول زندگي *

حضور در مهماني هاي  مسافرت هاي طوالني و

بوسيدن نوزاد ممكن است باعث  .شلوغ پرهيز شود

 .انتقال بيماري ها به نوزاد نارس شود

اكثر نوزادان پس از تولد ،به دليل تجمع بيلي *

در صورتيكه زردي  .روبين به زردي مبتال ميشوند

مي  سطح بيلي روبين پايين نيايد، درمان نشود و

در صورت لزوم .آسيب برساندتواند به مغز نوزاد  

نوزاد مبتال به زردي را در دستگاه و زير نور المپ 

 .هاي خاصي قرار ميدهند تا زردي برطرف شود

ممكن است نوزادان نارس به تزريق خون و يا *

از داشته باشند به همين دريافت مايعات بيشتر ني

 يل با بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان،دل

 .مراقبت هاي مربوطه را دريافت مي كنند

بار روزانه دفع مدفوع  0-2در صورتي كه نوزاد * 

 .داشته باشد، نشاندهنده كفايت شير مادر مي باشد

 


