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 .......دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم درمان دانشگاه

 حضور مادر در بخش هاي نوزادان: موضوع

 

 با سالم و احترام

هـاي مهـم بهداشـتی در ارزیـابی      سـال، یکـی از شـاخص    5کاهش مرگ و میر نـوزادان و کودکـان زیـر    

مراقبت بـالینی خـانواده    دید علمی موید این نکته است کهمستندات ج. سالمت هر کشور محسوب می گردد پیشرفت

محور آموزش و توانمند کردن والدین به ویژه مادران در مراقبت از نوزاد شان و کاهش میزان ساعات جـدایی آن  

حضـور والـدین بـه    . ها از نوزادشان به میزان قابل توجهی در بهبود شرایط جسمانی و عاطفی نوزادان موثر است

دران به عنوان یکی از اعضاي اصلی و مهم در تیم مراقبـت از نـوزاد در بخـش هـاي بسـتري تخصصـی و       ویژه ما

نقشی سرنوشت ساز در بهبود روند درمان نوزادان بستري و کوتاه شدن زمـان   مراقبت ویژه نوزادان ضروري و

  . بستري ایفا می نماید

، بـا   NICUي نـوزادان اعـم از بخـش تخصصـی و     بنابر اهمیت موضوع، الزم است موارد زیر در بخش هاي بستر

. همکاري ، رئیس محترم بخش هاي مزبور با مشارکت سر پرستار محتـرم بخـش هـاي مـورد نظـر، انجـام گـردد       

  . خواهشمند است دستور فرمائید اقدام مقتضی انجام گردد

ت در شـبانه  سـاع  20، بـه میـزان حـداقل    NICUحضور مادران نوزادان بستري، در بخش هاي نوزادان و  .1

 . روز الزامی می باشد

 . در زمان ویزیت روزانه پزشک، به هیچ وجه نباید مادران نوزادان بستري مجبور به ترك بخش گردند  .2

مادران نوزادان بستري در بخش، موظف به شیردادن نوزاد خویش چه به صورت تغذیه از سـینه چـه از     .3

انجـام و مشـارکت در اجـراي     و بایـد مسـئولیت  یا روش هاي دیگر شیردهی می باشند  NG Tubeطریق 

 . فرایند هاي مختلف مراقبتی نوزاد خویش را به عهده بگیرند

نوزاد خود را به صورت اختصاصـی از منـزل   مورد نیاز  مادران نوزادان بستري می توانند برخی وسایل .4

ي انکوبـاتور و آشـیانه   پوشـش مناسـب بـرا    ماننـد . به همراه بیاورند و براي نوزادان خود استفاده نمایند

)Nest( 

همه نوزادان نارس بستري مطابق دستورالعمل هاي تعیین شده باید از مزایاي مراقبت آغوشـی و تغذیـه     .5

  و با برنامه ریزي آموزشی مناسب، مادران این دسته از نوزادان مهارت .با شیر مادر بهره مند گردند
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همچنـین چـالش هـاي شـیردهی نـوزادان      . کسـب نماینـد  کافی براي انجام مراقبت آغوشی مادر و نوزاد  

 . نارس و کم وزن با تقویت مهارتهاي عملی، در بالین نوزاد توسط پرستار آموزش دیده  برطرف گردد

 .نیز الزامی است حضور مادران بر بالین نوزاد، در صورت انجام تهویه مکانیکی نوزادان،   .6

دان نیازمند در نظر گـرفتن فضـا و تسـهیالت و امکانـات     الزام حضور مادران در بخش هاي بستري نوزا  .7

مورد نیاز براي اقامت مادران است و تیم مدیریت بیمارستان موظف به فـراهم سـاختن ایـن شـرایط مـی      

 . باشند

نظارت بر حسن انجام موارد مذکور در مراکز آموزشی و درمانی اعم از دولتی و غیـر دولتـی بـه عهـده       .8

همچنـین الزم اسـت  تـیم هـاي     . پرستار بخش مـی باشـد   تري نوزادان و سررئیس محترم بخش هاي بس

بر اجراي دسـتور العمـل هـاي ابـالغ از      کارشناسی ناظر از ستاد معاونت درمان در نظارت هاي دوره اي

بهبود کیفیـت و اسـتاندارد سـازي خـدمات مراقبـت نـوزادان تاکیـد و توجـه          طرف اداره سالمت نوزادان،

 . داشته باشند

   


