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 تب خونریزی دهنده کنگو

 پزعتبر تٛعظ ٚ ٔؼذٜ ِِٛٝ ثب تغذیٝ اثتذا اعت ٕٔىٗ -5

ٗ  ٘ظزپزعتتبر  تحت تٛا٘ذ ٔی ٔبدر ِٚی. ٌیزد فٛرت  ایت
 ِِٛٝ عزیك اس آرأی ثٝ را ؽیز ٚ ثٍیزد یبد را تغذیٝ رٚػ

 .ثذٞذ خٛد ٘ٛساد ثٝ

 پشؽه، دعتٛر ثٝ ثٙب یبفت، افشایؼ ؽیز حجٓ ٚلتی -6 

 ٔبدر ایٗ ٍٞٙبْ در. ؽٛد ٔی تٕزیٗ ٔبدر عیٙٝ ثب ٔىیذٖ
 ؽتیزخٛار  تتب  ٔتی ٌتذارد،   ٘ٛساد دٞبٖ در را خٛد عیٙٝ

 ٔؼذٜ ِِٛٝ ثب عٛریىٝ تغذیٝ ثٍیزد، یبد را ٔىیذٖ تذریجبً

 .ؽٛد دادٜ ٔبدر عیٙٝ ثب ؽیز حجٓ وُ ٚ لغغ تذریج ثٝ

. وٙذ ٔی ٔؾخـ پشؽه را، ؽیزخٛار تزخیـ سٔبٖ -7

 آ٘تی ٚ ثزعذ ٌز1800ْ-1700  حذٚد ثٝ ٘ٛساد ٚسٖ اٌز

 وبفی حجٓ ؽیزخٛار ٚ ثبؽذ ؽذٜ لغغ عزْ ٚ ٞب ثیٛتیه
 تؾتتٙج اس ٚعتتبثمٝ وٙتتذ، دریبفتتت ٔىیتتذٖ ثتتب را ؽتتیز

 ثبؽذ ٘ذاؽتٝ اخیزٚجٛد رٚسٞبي عی تٙفغی ٚٔؾىالت

 .اعت تزخیـ آٔبدٜ ؽیزخٛار

 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 درج26ٝ-25  ٘برط ٘ٛساد اعبق ٔٙبعت حزارت درجٝ -8

  .ثبؽذ ٔی عب٘تیٍزاد

 السْ عتبػت  5/2  تتب 2  ٞز ٔبدر ؽیز ثب تغذیٝ تذاْٚ -9
 عبػت4  تب3  اس ثیؾتز ٘ٛساد ثٛدٖ خٛاة فٛرت در. اعت

 تغذیٝ اعت ثٟتز ِذا دارد ٚجٛد خٖٛ لٙذ وبٞؼ احتٕبَ

 خٛار ؽیز وزدٖ ثیذار ثب حذ ایٗ ثٝ رعیذٖ اس لجُ ؽیز ثب
 .ؽٛد ٌزفتٝ عز اس

 *مادر گرامی* 

 ٚیتضٜ  ٞتبي  ٔزالجتت  ثختؼ  در ؽٕب ٘ٛساد وٝ ٔذتی عی

 ٘ىٙیذ لغغ اٚ ثب را خٛد ػبعفی ارتجبط ثبؽذ، ٔی ثغتزي

 ختٛد  ٘تٛساد  ثب دائٕب. ٘ىٙیذ ٔحزْٚ خٛد ٔحجت اس را اٚ ٚ

 درن را ارتجبط ایٗ اٚ وٝ ثبؽیذ ٔغٕئٗ ٚ داؽتٝ ارتجبط

 ثب ٚ ثٛدٜ ؽٕب ثب ثبرداري عَٛ تٕبْ در ٘ٛساد سیزا وٙذ، ٔی

 آؽٙبعت ؽٕب

  نلسون نوزادان: منبع
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 تعریف نوزاد نارس

 ٔی ٔتِٛذ حبٍّٔی37  ٞفتٝ اس لجُ وٝ خٛارا٘ی ؽیز ثٝ

ٝ . ٌٛیٙتذ  ٔی ٘برط ٘ٛساد ؽٛ٘ذ ٖ  ٔزالجتت  اِجتت  اس٘تٛسادا

 ِٚی اعت رعیذٜ ٘ٛساداٖ ؽجیٝ تمزیجبً ٞفت35ٝ  اس ثیؾتز
ٜ  وتبروزد  ٞفت35ٝ  وٕتز ٘ٛساداٖ در اغّت  ٞتبي  دعتتٍب

ُ  ثزاي ٚ ٘ذارد وبفی تىبّٔی ثذٖ ٔختّف ٝ  ٘یتبس  تىبٔت  ثت

 .ثبؽذ ٔی سٔبٖ

 علل تولذ نوزاد نارس

ػُّ تِٛذ ٘ٛساداٖ ٘برط اغّت ٔؼّْٛ ٘یغت. ثب ایٗ حتبَ  

 َ در  ،تِٛذ ٘ٛساد ٘برط در ٔیبٖ س٘بٖ وٓ عٗ ٚ ٔیبٖ عتب
ٔزالجت  در س٘ب٘ی وٝ ،ٚضؼیت التقبدي پبییٗ ثیٗ س٘بٖ ثب

ٞبي چٙتذلّٛ ٚ  ا٘ذ، جٙیٗ وبفی در عَٛ ثبرداري ٘ذاؽتٝ

ا٘ذ، احتٕبَ ثٝ س٘ب٘ی وٝ تغذیٝ ٘بٔٙبعت در ثبرداري داؽتٝ
د٘یب آٚردٖ ٘ٛساداٖ ٘برط سیتبد ٔتی ثبؽتذ. ٕٞنٙتیٗ در     

س٘ب٘ی وٝ در عَٛ دٚراٖ ثبرداري ثٝ ػفٛ٘ت ٚاصٖ، ػفٛ٘ت 

ٛ٘ذ، دعتٍبٜ ادراري ٚ ثیٕبري ٞبي ٔمبرثتی ٔجتال ٔی ؽت 
 .احتٕبَ ثٝ د٘یب آٚردٖ ٘ٛساد ٘برط ثبال ٔی رٚد

 

 نارس نوزاد مشخصات

 ویٌّٛزْ 5/2ٚسٖ وٕتز اس  

 ا٘ذاسٜ وٛچه ثذٖ

 ا٘ذاسٜ ثشري عز ٘غجت ثٝ وُ ثذٖ

 چزثی وٓ سیز پٛعت

 پٛعت ٘بسن ٚ ثزاق ٚ فٛرتی رً٘

 ري ٞبي سیز پٛعت وٝ لبثُ ٔؾبٞذٜ ا٘ذ

 تؼذاد ٔٛٞبي وٓ ثذٖ

 ٞبي وٓ در وف پبتؼذاد چیٗ 

 ٌٛػ ثغیبر ٘زْ 

 ثبفت پغتبٖ رؽذ ٘یبفتٝ 

در ٘ٛساداٖ پغز ٕٔىٗ اعت ویغٝ ثیضٝ پتبییٗ ٘یبٔتذٜ   

 ثبؽذ ٚ یب ویغٝ ثیضٝ، ثغیبر وٛچه ثبؽذ

 تٙفظ تٙذ

 ضؼف در ٔىیذٖ ؽیز

  خٛاة ثیؼ اس حذ

 

 نوزاد نارسمراقبت از 

 ثیٕبرعتتبٖ،  در ٘برط ؽیزخٛار ثغتزي ٔذت عَٛ در-1 

 ثختؼ  ٔتٙظٓ در  فتٛرت  ثٝ ثبیذ ٔبدر خقٛؿ ثٝ ٚاِذیٗ

 ٘تٛساد  ٚلتی ثغتزي، اَٚ رٚسٞبي عی اس ثؼذ. یبثٙذ حضٛر

ٕیت حضٛر ٔبدر یبفت، ٘غجی ثٟجٛدي  .یبثذ ٔی ثیؾتزي ٞا

 ٞبي حجٓ در ؽیز ٔبدر، ؽیز ثب تغذیٝ ؽزٚع اثتذا در -2 

 ٔبدر ؽیز آ٘جب وٝ اس ؽٛد ٔی دادٜ ٔؼذٜ ِِٛٝ ثب اغّت ٚ وٓ

 را خٛد ؽیز ٔبدر ثبیغتی ِذا اعت، ارجح ٘برط ٘ٛساد ثزاي

ْ  تٕیش دردار ظزٚف ثب ؽیز ٚ دٚؽیذٜ  تتبری   ٚ ٘تٛساد  ، ٘تب

 ٔبساد ؽیز. ؽٛد درج ؽیز ظزف رٚي ثزچغت ثب ؽیز تٟیٝ

 .ؽٛد فزیشرٍٟ٘ذاري در ثبیغتی ٘یبس ثز

 ثب را خٛد دعتٟبي ثبیغتی ٚاِذیٗ ثخؼ ثٝ ٚرٚد ٍٞٙبْ -3

 ٔمتزرات  ٘یتش  ثؾٛیٙذ، ٚ دلیمٝ دٚ ٔذت ثٝ ٔخقٛؿ ٔبیغ

 .وٙٙذ رػبیت را ثخؼ

 اس ٔزالجت اس لغٕتی ثبیغتی ثخؼ در ٔبدر حضٛر ثب -4 

 ثٍیزد رادرآغٛػ خٛد ٘ٛساد ٔبدر. ثبؽذ ٔبدر ػٟذٜ ثٝ ٘ٛساد

ٛار تغذیٝ بتذریج ٚ وٙذ فحجت اٚ ثب وٙذ ٘ٛاسػ را اٚ   ؽیزخ

 .دٞذ ا٘جبْ ؽخقبً را خٛد

   


