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در صفحات کتاب شما نشانگانی می بینید که با انتخاب این نشانه ها در نرم افزار 
برنامه کشوری مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان در لوح فشرده چند 

رسانه ای، به کتابخانه دیجیتال ارزشمندی دست پیدا می کنید.

با انتخاب این نشانه، اسالیدهای آموزشی مربوط به آن 
بخش را مشاهده خواهید نمود

با انتخاب این نشانه، فیلم آموزشی مربوط به آن بخش را 
مشاهده خواهید نمود.

با انتخاب این نشانه، کتاب مربوط به آن بخش را مشاهده 
خواهید نمود.

با انتخاب این نشانه، شکل مربوط به آن بخش را مشاهده 
خواهید نمود.

با انتخاب این نشانه، شکل مربوط به آن بخش را مشاهده 
خواهید نمود
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yاطالعاتyبراساسy.شوندyمیyمتولدyجهانyسراسرyدرyنارسyنوزادyمیلیونy13yحدودyساالنهyکهyگرددyمیyبرآوردy،درصدیy9yبروزyبا
yازyکمترyبارداریyسنy،بیمارستانyدرyآمدهyدنیاyبهyنوزادانyدرصدy7/76yحدودy،1396yسالyدرy)ایران)ایمانyنوزادyوyمادرyسامانه
yاجراییyوyتدوینyباyتاyبودهyاینyبرyپزشکیyآموزشyوyدرمانy،بهداشتyوزارتyنوزادانyسالمتyادارهyتالشy.اندyداشتهyهفتهy37
yو yریزی yبرنامه yاین yنتیجه yدر y.دهد yکاهش yرا yنوزادان yمیر yو yمرگ yمیزان yبتواند y،مختلف yهایyحیطه yدر yنوزاد yمراقبت yنمودن
yاینyباy.استyیافتهyکاهشyزندهyتولدyهزارyدرy9/1yبهyکشورyنوزادانyمیرyوyمرگyمیزانyحاضرyحالyدرy،گرفتهyصورتyهایyفعالیت
yدوشyبرyسنگینیyعاطفیyوyمالیyبارy،نارسیyازyناشیyتکاملیyعوارضyوyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyبستریy،زودرسyتولدy،همه
yناشیyتکاملیyعوارضyکاهشyبهyتوجهyموضوعyاهمیتyبتواندyکهyآموزشیyمحتوایyوجودyبنابراینy.گذاردyمیyاجتماعyوyهاyخانواده
yمراقبتyرویکردyبرyتکیهyباyراyهاyمراقبتyچگونگیyوyنمایدyبیانyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyراyنوزادyبستریyطولyدرyنارسیyاز
yیکyدرy.استyگردیدهyنوزادانyسالمتyادارهyاجراییyمهمyاهدافyازyیکیy،دهدyشرحyآنyعلمیyاصولyاساسyبرyنارسyنوزادyتکاملی
yتهیهyوyشدyبرشمردهyالزمyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyآنانyبستریyطولyدرyنارسyنوزادانyتکاملyازyحمایتy،کشوریyبررسی
yتشکیلyباyراستاyاینyدرy.یافتyضرورتyنمایدyنهادینهyملیyسطحyدرyراyتکاملیyمراقبتyجزئیاتyبتواندyکهyآموزشیyمجموعهyیک
yازyبیشyاجراییyپیشینهyباyتکاملیyمراقبتyبرنامهyتوجهyقابلyوyمثبتyاثراتyبررسیyوyنارسyنوزادyتکاملیyمراقبتyکشوریyکمیته
yبرگردانyباy،مراقبتیyبرنامهyاینy.گردیدyنهاییyبرنامهyاینy،جهانyسراسرyنوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyازyبسیاریyدرyدههyسه
yاینyبرایy"متین"yکلمهy،آنyکلماتyاولyحرفyاختصارyوyنامیدهy"مراقبت تکاملی یگانه نوزاد"yعنوانyبهyفارسیyبهy1NIDCAP

y.شدyگرفتهyنظرyدرyمراقبتyنوع
yدانشگاهyسطحyدرyراyنیازyموردy"نوزادyتکاملیyمراقبتyبرنامه"yاجراییyراهکارهایyوyمستنداتy،منابعyارائهyباyبالینیyراهنمایyاین
yرودyمی yانتظار y.است yآورده yفراهم yهاyبیمارستان yو yهاyدانشگاه yدرمان yمعاونت yستاد yکارشناسان yو yدرمان y،آموزش yمدیران yبرای
yاز yپیشگیری yو yسالمتیyروندyبهبود yو yتسریع yبه yتا yنمایند yتالشyبرنامه yاین yاستقرار yدر yگروهیyمشارکتyبا yمرتبط yهایyگروه

y.گرددyکمکyنوزادانyهایyدربخشyنارسyنوزادانyتکاملیyاختالالت
اینyمجموعهyشاملyیکyپیشyگفتارyوy6yفصلyاست.

پیش گفتار: فلسفهyمراقبتyتکاملیyنوزادyوyفرضیهyهمبستگیyراyبیانyمیyکند.	 
فصل اول:yدرyاینyفصل،yمناسبyسازیyفضایyفیزیکیyبهyصورتyاستانداردyوyعملیyشرحyدادهyمیyشود.	 
فصل دوم:yاصولyارزیابیyوyمراقبتyتکاملیyیگانهyنوزادyراyدرyبرyدارد.	 

1. Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP)

پیش درآمد
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فصل سوم:yاینyفصلyبهyمراقبتyخانوادهyمحورyوyمراقبتyازyمراقبانyمیyپردازد.	 
فصل چهارم:yدرyاینyفصلyبرنامهyترخیصyنوزادyازyبخشyمراقبتyویژهyوyاقداماتyالزمyبرایyپیگیریyشیرخوارyپرخطرyبیانyشدهyاست.	 
 	y.استyآمدهyبخشyاینyدرyنوزادانyتکاملیyمراقبتyبرنامهyسازیyپیادهyوyارزیابیyهایyلیستyچکy:فصل پنجم
فصل ششم:yدرyاینyفصلyمنابعyوyمآخذyموردyاستفادهyدرyتدوینyاینyبرنامهyآمدهyاست.	 

yافزایشyوyآموزشyباyنوزادyتکاملیyمراقبتyبرنامهyاستقرارy،هدف از تدوین راهنمای مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان
y،نوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyدارایyهایyبیمارستانyهمهyدرyکهyاستyایyگونهyبهyهاyخانوادهyوyدرمانیyکارکنانy،مدیرانyآگاهی
yتمامیyزیربنایyعنوانyبهyمراقبتیyبرنامهyاینy،هاyارگانyوyنهادهاy،هاyسازمانyبهyوابستهyمراکزyسایرyوyدولتیyغیرyوyدولتیyازyاعم
y-رسیدهyنوزادانyحتیy-نوزادانyازyکهyهاییyبیمارستانyهمهyدرyاستyبدیهیy.گرددyاجراییy،نارسyنوزادانyبرایyمراقبتیyاقدامات

مراقبتyمیyکنندyنیزyاصولyاساسیyاینyراهنماyقابلیتyپیادهyسازیyدارد.
yمواردyثبتyوyاطالعاتyآوریyجمعyباyوyگرددyفراهمyنیزyمراقبتیyبرنامهyاینyتجهیزاتیyوyرفاهیy،آموزشیyهایyزیرساختyاستyالزم
yمراقبتyهایyبخشyدرyنارسyنوزادانyهایyمراقبتyکلیهyساختارyدرyمراقبتیyبرنامهyاینyسرآخرyتاyپرداختهyهاyچالشyرفعyبهy،مربوط

ویژهyنوزادانyاجراییyشود.

اهداف برنامه مراقبت تکاملی نوزاد شامل موارد زیر است:
yyyبیمارستانyفیزیکیyفضایyساختارyبهبودyباyنارسyنوزادانyهایyخانوادهyحضورyحمایتyوyنوزادyمحورyخانوادهyمراقبتyاجرای

وyبخشyمراقبتyویژهyنوزادان
yyنارسyنوزادyازyمراقبتyدرyآنهاyتوانمندیyارتقایyوyنوزادyازyمراقبتyدرyوالدینyمشارکتyوyحضورyافزایش
yyyنوزادyمراقبتیyفرایندyدرyخانوادهyنقشyخصوصyدرyنارسyنوزادانyباyمرتبطyدرمانیyهایyگروهyدانشyارتقای
yyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyبستریyنارسyنوزادyهایyمراقبتyکلیهyسطوحyارتقای
yyنوزادیyنیازهایyبرyمبتنیyمدونyراهنمایyاساسyبرyدرمانیyوyمراقبتیyاقداماتyوyهاyمداخلهyانجام
yyنارسyنوزادانyبیمارستانیyهایyهزینهyوyبستریyمدتyطولyکاهش
yyبرنامهyنهاییyهدفyعنوانyبهyنارسyنوزادانyمیرyوyمرگyکاهشyوyنارسyنوزادانyبقایyمیزانyافزایش
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این کتاب برای چه کسانی تدوین شده است؟
yتوانبخشیyوyپیراپزشکیyهایyگروهy،ماماهاyوyپرستارانy،پزشکانyازyاعمyمراکزyکارکنانyوyآموزشیyهایyگروهyکلیهyبرایyکتابyاین

y.باشدyمیyاستفادهyقابلyنوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyوyنارسyنوزادانyباyمرتبط
y،آموزشy،مدیریتyبهy"برنامه کشوری مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان، راهنمای مدیران"yنامyباyمجموعهyاینyدیگرyکتاب
yهایyمعاونتyستادیyمدیرانy،کتابyآنyاصلیyمخاطبy.استyپرداختهyنوزاد yتکاملیyمراقبتyاجرایyگامyبه yگامyپایش yوyاجرا

آموزشی،yدرمانyوyبهداشتیyدانشگاهyهاyوyنیزyمجموعهyمدیریتیyوyآموزشیyبیمارستانyهاست.

چگونه از این کتاب استفاده می شود؟
yوyشدهyتدوینyکشورyسطحyدرyآنyسازماندهیyوyاجراy،آموزشyبرyتکیهyباyنوزادyتکاملیyمراقبتyبرنامهyاستقرارyبرایyراهنماyاین
yمراقبتyهایyبخشyدارایyدرمانیyمراکزyوyهاyدانشگاهyدرمانyمعاونتyنوزادانyسالمتyکارشناسانyبرایyهاییyدستورعملyحاوی
yاستانداردهایyهمراهyبهyدانشگاهیyاداریyوyمالیyپشتیبانیyباyهمراهyنوزادyتکاملیyمراقبتyبرنامهyاستانداردهایyشاملyوyنوزادانyویژه

فرایندyآموزشyوyسرآخرyپایشyوyارزشیابیyاجرایyبرنامهyمراقبتyتکاملیyنوزادyدرyکشورyمیyباشد.
الزم است در همه بیمارستان های دارای بخش های مراقبت ویژه نوزادان که در آن نوزاد نارس)کمتر از 37 هفته و/ یا وزن 
کمتر از 2500 گرم( مراقبت تخصصی می شوند، این برنامه مراقبتی استقرار یابد و مراقبت حمایتی تکاملی نوزاد و خانواده 

محور در رسالت این بیمارستان ها و بخش ها گنجانیده شود. 
yکمکyبومyوyمرزyاینyنوزادانyتکاملیyروندyارتقاءyوyبهبودyدرyبتواندyکشورyسطحyدرyمراقبتyاینyجانبهyهمهyاجرایyباyاستyامید

y.نمایدyمؤثری





پیش 
گفتار فلسفه مراقبت تکاملی نوزاد
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فلسفه مراقبت تکاملی نوزاد و فرضیه همبستگی
yدرyکهyاستyآوردهyپایینyراyنوزادانیyیاyوyنارسyنوزادانyمیرyوyمرگyنرخyشدتyبهyنوزادانyوyتولدyازyپیشyویژهyهایyمراقبتyدرyهاyپیشرفت
yوyنوزادانyاینyازyمراقبتyکهyسالمتyوyبهداشتyمراقبانyرویyپیشyچالشy.بودندyروبروyرشدyمشکالتyباالیyخطرyباyهاyمراقبتyاینyنبود

y.کنندyبهینهyراyآنهاyتکاملyوyرشدyروندyبایدyبلکهyشودyنمیyمحدودyنوزادyبقایyتضمینyبهyتنهاy،دارندyعهدهyبرyراyآنهاyهایyخانواده
yازyخارجyمحیطyمیانyسازگاریyتسهیلy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyخطرyمعرضyدرyیاyنارسyنوزادانyازyمراقبتyدرyمهمyمؤلفهyیک
yبشدتyنارسyنوزادyدهدyمیyنشانyهاyپژوهشy.استyنوزادyخانوادهyباyهمراهyتکاملyفرایندyدوبارهyبرقراریyوyرحمyداخلyمحیطyوyرحم

y.بردyمیyسودyمراقبتyوyفیزیکیyمحیطyسازیyمناسبyبهyنسبتyتکاملیyرویکردyیکyازyوyدهدyمیyنشانyواکنشyمحیطyبه
yبهyوظیفهyبرyمبتنیyمراقبتyازyحرکتyوyراهبردیyتفکریyبهyپروتکلyبرyمبتنیyفکریyفرایندyازyتغییریyایجادy،تکاملیyمراقبتyفلسفه
yراهyازyوyبیندyمیyخودyرشدyمسیرyفعالyسازندگانyراyنوزادانy،مراقبتyبهyنسبتyتکاملیyرویکردy.استyنوزادyنیازهایyبرyمبتنیyمراقبت
yجداyرحمyدرونyمحیطyازyراyخودy،انتظارyازyدورyبهy،نارسyنوزادانy.گیردyمیyقرارyحمایتyموردyوالدyوyنوزادyتکاملy،مشترکyفرایندی
yمحیطyازy،دارندyبستریyبهyنیازyکهyخطرyمعرضyدرyاماyرسیدهyنوزادانyهمراهyبهyنوزادانyاینyبیمارستانیyمراقبتyبهyنیازyدلیلyبهy.کنندyمی
yهایyمراقبتyخدماتyبیشترyاثربخشیyبرایyفرصتیyتکاملیyمراقبتy.شوندyمیyجداyطوالنیyهایyمدتyبرایyخودyوالدینyوyخانواده
yخانوادهy،نوزادyتکاملyدرکyوyدانشyنیازمندyچارچوبیyچنینyدرyویژهyمراقبتyاجرایy.کندyمیyپیداyخانوادهyوyنوزادyازyحمایتyدرyویژه

وyتعاملyمیانyمراقبتyهایyبالینیyنوزادyوyفرایندyتکاملyاست.
yمرحلهyبهyرسیدنyبرایyتالشy،تنظیمیyخودyباyرابطهyدرyyنوزادyرفتارyوyگرفتهyصورتyمراقبتy،محیطyمشاهدهyپایهyبرyتکاملیyرویکرد
yظرفیتyکهyشودyمیyاستفادهyشکلیyبهyمراقبتyوyمحیطyبهyساختاردهیyبهyمربوطyاطالعاتy.گیردyمیyشکلyفعلیyاختاللyوyتکاملyبعدی
y،پایداریyافزایشy،مراقبتyبهyنسبتyفردیyرویکردyازyهدفy.شودyمیyکمyاختاللyوyتقویتy،تکاملیyپیشرفتyوyنوزادyتنظیمیyخود
yدرyنوزادyهرyتکاملyخاصyمسیرyدرyممکنyتوانمندسازیyبهترینyبرایyفرصتیyتاyاستyنوزادyهرyبرایyکارکردهاyتمایزyافزایشyوyگذار

y.شودyفراهمyنوزادyمراقبتیyمحیطyوyخانوادهyچارچوب
yبرایyنوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyبهyکمکyوyمشاورهyوyآموزشy،حمایتyبرy)متین(yنوزادyیگانهyتکاملیyمراقبتyبرنامهyاصلیyتمرکز
yمشارکتyیکyعنوانyبهyنوزادyهرyبرyتکیهyباyوyداردyبیشتریyمرکزیتyآنyدرyخانوادهyکهyاستyچارچوبیyدرyموثرترyهایyمراقبتyارائه

کنندهyفعالyدرyامرyمراقبتyازyخود،yحامیyتکاملyویyشدهyاست.
yمیyصورتyعصبیyدستگاهyتکاملyازyبهتریyدرکy،استرسyگونهyهرyبرایyآنهاyرفتاریyآستانهyوyنوزادانyتواناییyمستندسازیyوyارزیابیyبا
yمنجرyنوزادyخانوادهyبرایyحمایتیyهایyمراقبتyوyبیمارستانyفضایyدرyتکاملyبرایyنوزادyبرایyمناسبyفرصتیyایجادyبهyخودyنوبهyبهyاینy.گیرد
yمهمیyجزءy،کندyحمایتyهمyخانوادهyازyوyکمکyنوزادانyتکyتکyنارسyعصبیyدستگاهyبهyکهyاجتماعیyوyفیزیکیyمحیطyکردنyفراهمy.شودyمی

ازyمراقبتyهاyدرyبخشyمراقبتyویژهyنوزادانyوyپیگیریyمراقبتyدرyخانهyوyاجتماعyاست.
yاقداماتy،پیوستهyهایyدستکاریy،نورy،صداy.نداردyرحمyفضایyبهyشباهتیyهیچyکهyگیردyمیyقرارyمحیطیyدرyنارسyنوزادy،موعدyازyپیشyتولدyبا
yکهyآنجاyازy.کندyمیyتجربهyجدیدyمحیطyاینyدرyکهyاستyتجربیاتیyازyبرخیyنارسیyازyناشیyاسترسyوyمادرyازyدوریy،سرماy،گرماy،دردناک
yنارسyنوزادانyدرyدستگاهyاینyتکاملyاجبارyبهy،گیردyمیyصورتyجنینیyزندگیyسومyماههyسهyدرyمرکزیyعصبیyدستگاهyتکاملyبیشترین
y.دهدyقرارyتکاملیy-عصبیyمشکالتyمعرضyدرyراyنارسyنوزادyتواندyمیyاینyوyیابدyمیyادامهyNICUyمحیطyyدرyوyمادرyرحمyازyخارجyدر
yمرکزیyعصبیyبلوغ دستگاهy.داندyمیyگروهyاینyمرکزیyعصبیyدستگاهyبرyNICUyمحیطyتأثیرyراyمشکالتyاینyعاملyشماریyبیyهایyپژوهش

y-2پ

y-1پ
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yy.کندyمیyتجربهyNICUyدرyبستریyزمانyدرyنارسyنوزادyکهyاستyشرایطیyبهyوابستهy،بدنyهایyدستگاهyسایرyرویyبرyآنyکارکردyو
yتکاملیyمراقبتyعنوانyباyمراقبتyنوعیy،مرکزیyعصبیyدستگاهyتکاملyبخصوصy،نارسyنوزادانyتکاملyروندyبهبودyبرایyاخیرyدههyچندyطی
yمحیطyوyرفتارهاyبهyشدyپیشنهادyآمریکاییyشناسyروانy،Heidelise Alsyدکترyتوسطyکهyنوزادyیگانهyتکاملیyمراقبتyبرنامهyدرy.استyشدهyمعرفی
yرفتارهایyشناساییyبرایyابزاریy1982yسالyدرyyالسyدکترy.شودyمیyارایهyنوزادyهرyبهyمنحصرyهایyمراقبتyوyشودyمیyتوجهyنوزادyهرyمراقبتی
yکمکyموجودyاسترسyمقابلyدرyآنانyهایyتوانمندیyافزایشyبهyنارسyنوزادانyارزیابیyباyبتوانyابزارyاینyکمکyباyتاyکردyطراحیyنارسyنوزادان
y.دهدyمیyادامهyخودyتکاملyوyرشدyبهyمادرشyرحمyازyخارجyدرyکهyشدهyفرضyجنینyیکyنارسyنوزادy،ویyهمبستگیyتئوریyاساسyبرy.نمود
yاینyهموستازyخوردنyهمyبرyسببyمحیطیyشرایطyاینyناهمگونیy.شودyمیyگرفتهyجنینyازyبهینهyمحیطyاینy،موعدyازyپیشyتولدyباyکهyدرحالی
yرفتارهایyشاملyمختلفیyرفتارهایyصورتyبهyنارسyنوزادyرفتاریyهایyپاسخy.شودyمیyدستگاهy4yدرyاسترسyرفتارهایyبروزyوyرحمyyازyخارجyجنین

فرضیه هم بستگی )Synactive Theory(شکل 1- پ.
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y.)پy-1yشکل(yشودyمیyنمایانyپیرامونyمحیطyباyتعاملyوyتوجهyوyبیداریyوyخوابyوضعیتy،حرکتیyدستگاهy،)فیزیولوژیک(yخودمختارyعصبیyدستگاه
yدرyاقامتyمنفیyاثراتyوyافزایشyطبیعیyتکاملyبرایyراyنارسyنوزادyتواناییy،رفتاریyکلیدهایyاساسyبرyمراقبتyکهyاستyباورyاینyبرyالسyدکتر
yچهارچوبyدرyخانوادهyوyنوزادyهرyاختصاصیyتکاملیyنیازهایy،آنyدرyکهyنمایدyمیyبیانyراyمراقبتیyفلسفهyبنابراینy.دهدyyمیyکاهشyراyyNICU

yدرمانیyهایyمراقبتyمکملyعنوانyبهyراyنوزادyیگانهyتکاملیyمراقبتyحمایتیyبرنامهyبنامyایyبرنامهyایشانy.استyگردیدهyلحاظyوyشدهyدیدهyبالینی
yبررسیyاساسyبرy،برنامهyاینyدرy.رسدyمیyحداقلyبهyوخانوادهyنوزادyبرایyNICUyمحیطyشرایطyباyمواجههyاسترسyآنyاجرایyباyکهyنمودyطراحی
y،نوزادyرفتارهایyارزیابیyوyکنترلyبهyبایدyنارسyنوزادانyدرyروyاینyازy.گرددyمیyپیشنهادyنوزادyهرyخاصyمراقبتیyمداخالتy،یادشدهyهایyدستگاه

y.نمودyتوجهyمراقبتیyمداخالتyپایهyعنوانyبه
yازyتاyنمایدyمیyحمایتyراyویyرفتارهایyسازماندهیy،نوزادyهرyبهyمنحصرyحمایتyباyکهyاستyهاییyمراقبتyمجموعهy،تکاملیyمراقبت
yعواملyتأثیرyازyوyکندyبرآوردهyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyمتفاوتyکاماًلyمحیطyازyنارسyنوزادyمرکزیyعصبیyدستگاهyانتظاراتyسوyیک
yمراقبانyکنارyدرyمادرyبخصوصyخانوادهyجانبهyهمهyمشارکتyباyحالyهمانyدرyوyگرددyپیشگیریyنارسyنوزادyتکاملیyروندyبرyزاyآسیب

y.آیدyمیyفراهمyایشانyتوسطyبستریyنوزادyمراقبتyوyگیریyتصمیمyتوانمندیyبالینی
y،نوزادyگانهyپنجyحواسyازyمراقبتy،محیطیyنامأنوسyصداهایyوyنورyکاهشyشاملyنوزادyبستریyمحیطyشرایطyبهبودyمانندyهاییyمراقبت
yقرارy،)هاyمراقبتyکردنyایyخوشه(yنوزادyتحملyآستانهyبهyتوجهyباyمراقبتیyفرایندyچندyهمزمانyانجامyوyمراقبتیyفرایندهایyبندیyدسته
yازyمراقبتy،غیرخوراکیyمکیدنy،کانگوروییyمراقبتy،آنهاyبرایyحریمyآوردنyفراهمyوyدرستyبدنیyوضعیتyدرyنارسyنوزادانyدادن
yخانوادهyمراقبت(yنوزادشانyازyمراقبتyدرyوالدینyدادنyمشارکتy،نوزادyاسترسyوyدردyمدیریتyوyدردناکyاقداماتyکاهشy،نوزادyخواب

y.باشدyمیyجملهyاینyازy)محور
yالزمy.استyنوزادyاسترسyکاهشyبرایyرحمyمحیطyباyNICUyمحیطyسازیyمشابهy،تکاملیyمراقبتyبرنامهyاینyهایyبخشyازyیکyهرyهدف
yتوانyمیyمنظورyبدینy.نمودyتعدیلyراyNICUyمراقبتیyوyمحیطیyشرایطyبایدyابتداy،نارسyنوزادانyاسترسyکاهشyبرایyکهyاستyذکرyبه
y،کارکنانyصدایyوyهاyدستگاهyهشداردهندهyصداهایyکاهشy،نوزادyهایyمراقبتyکردنyمتمرکزyوyهاyدستکاریyکاهشyبرایyاقداماتی
yبرایyمداخالتیyبایدyآنyازyپسy.نمودyاجراyنوزادyبیداریyوyخوابyتکاملyبرایyایyدورهyنورyآوردنyفراهمy،دردناکyاقداماتyکاهش

تقویتyتوانمندیyهایyنوزادyنارسyوyکاهشyاسترسyآنانyعملیyکرد.

تاریخچه
yبرyتمرکزyباyنوزادyازyمراقبتyبرنامهyاینyاساسy.گردیدyگزاریyپایهy1982yسالyدرyHeidelise Alsyدکترyتوسطyتکاملیyمراقبتyبرنامه
yکهyگردیدyمیyسببyنوزادانyمشاهدهyکهyداردyمیyبیانyمراقبتyاینyخصوصyدرyالسyدکترy.باشدyمیyمراقبتyبهyنسبتyنوزادyرفتارهای
y،نارسyنوزادانyنمودyمشاهدهyکهyبودyجنینyحرکاتyازyتصویربرداریyآغازyزمانyباyمصادفyاینyوy.خوردyچشمyبهyآنهاyدرyمشابهیyرفتارهای
yدریافتyحالyعینyدرy.بپردازدyنوزادانyرفتارهایyمطالعهyبهyتاyداشتyآنyبرyراyویyکهyدارندyجنینیyدورانyشبیهyمشابهyنسبتyبهyحرکات
yخیلیyبرابرyدرyعکسyبرyوyدهندyمیyنشانyخودyازyجنینyهمچونyرفتارهاییyگاهیy.یابدyمیyتغییرyنیزyمراقبتyحینyنوزادانyرفتارهایyکه
yبرنامهy،)برازلتون( NBASyرفتارخوانیyباyهمگامyنوزادyرفتارهایyعینیyمشاهدهyباyالسyدکترy.دارندyجنینیyمعکوسyبازتابy،هاyمراقبت
yهمراهyبهyسپسy.پردازدyمیyنوزادyخودyرفتارهایyراستایyدرyنوزادyازyمراقبتyبهyکهyنمودyارائهyراy)NIDCAP(yنوزادyیگانهyتکاملیyمراقبت
yمراقبتyآموزشyبهyمؤسسهyاینy.نمودyتاسیسyراyNFIyیاyNIDCAP المللیyبینyفدراسیونyوyدادyگسترشyراyبرنامهyاینy،همکارانyازyگروهی
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yمراقبتyبرنامهyمربیانyتربیتyبهyمؤسسهyاینy.دهدyمیyنشانyخودyازyویyکهyاستyرفتارهاییyپایهyبرyکهyپردازدyمیyنوزادyتکاملیyحمایت
yارتقایyبهyمربیانyاینyکمکyباyتاyکندyمیyکمکyنوزادانyهایyبخشyدارایyدرمانیyمراکزyبهyهمچنینy.پردازدyمیyجهانyسراسرyدرyتکاملی
yاصلیyارکانyجزءyبرنامهyاینyنیزyحاضرyحالyدرy.بپردازندyنوزادyرفتارهایyپایهyبرyمراقبتyراستایyدرyنوزادانyمراقبتyبخشyوyبیمارستان

مراقبتyدرyبسیاریyازyمراکزyدرyسرتاسرyدنیاست.
yوyداشتyقرارyاکتیوyسینyتئوریyوyتکاملیyمراقبتyبرنامهyباyآشناییy،نوزادانyپرستاریyوyپزشکیyآموزشیyمحتوایyدرyنیزyایرانyکشورyدر
y.گرفتyقرارyبررسیyموردyهاyمراقبتyدرyنوزادانyخوانیyرفتارy،نوزادانyویژهyمراقبتyپرستاریyارشدyکارشناسیyدانشجوییyهایyنامهyپایانyدر
yکیفیتyارتقایyبهy،نوزادانyمیرyوyمرگyمیزانyکاهشyبرyتمرکزyباyهمگامyنیزyپزشکیyآموزشyوyدرمانy،بهداشتyوزارتyنوزادانyسالمتyاداره
yمللyسازمانyکودکانyصندوقyحمایتyباyلذاy.استyداشتهyبسیاریyتوجهyنارسyنوزادانyدرyتکاملیyهایyناتوانیyنرخyکاهشyوyهاyمراقبت
yآموزشیyالمللیyبینyکارگاهy،اصفهانyپزشکیyعلومyدانشگاهyمیزبانیyبهyایرانyدرyالسyدکترyحضورyباy1392yسالyآبانyدرy،)یونیسف(yمتحد
yآموزشyمراحلyحالyعینyدرy.شدyبیانyهاyمراقبتyحینyنوزادyتکاملyبهyتوجهyضرورتyوyگردیدyبرگزارyتکاملیyحمایتیyمراقبتyاصول
yکشوریyمربیانyتربیتyآنyازyپسy.شدyدادهyقرارyکشورyپزشکیyعلومyهایyدانشگاهyکلیهyاختیارyدرyآموزشیyفیلمyقالبyدرyمراقبتyاین
y2yمدتyطولyدرyمربیy16yyوبهyگرفتyقرارyیونیسفyباyنوزادانyسالمتyادارهyمشترکyهایyبرنامهyدرyنوزادyیگانهyتکاملیyمراقبتyبرنامه
yبخشyدرyویyمراقبتyتاyتولدyازyپیشyزمانyازyمراقبانyگروهyوyخانوادهyحمایتyوyنارسyنوزادyتکاملیyحمایتیyمراقبتyفرایندy،مستمرyسال
yنوزادyیگانهyتکاملیyمراقبتyالمللیyبینyگواهینامهyوyشدyدادهyآموزشyعملیyصورتyبهyمنزلyدرyمراقبتyوyترخیصyوyنوزادانyویژهyمراقبت
y6yحضورyباyکهyگردیدyبرگزارyتهرانyدرyایyروزهyدوyهمایشyهمچنینy.گردیدyصادرyایشانyبرایyNFIyتوسطy)NIDCAPyProfessional(
yحاضرyحالyدرy.گردیدyبیانyکشورyپزشکیyعلومyدانشگاههایyتمامیyازyحاضرyکنندگانyشرکتyبرایyمراقبتyاینyاهمیتy،المللیyبینyمربی
yبنیادیyاصولy،کشورyسراسرyنوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyوyدرمانیyمراکزyدرyحضورyوyآموزشیyهایyکارگاهyبرگزاریyباyمربیانyاین
yآموزشیyمحتوایyنیزyهمزمانy.دهندyمیyآموزشyنوزادانyدرمانگرانyوyپرستارانy،پزشکانyجملهyازyمرتبطyمراقبانyبرایyنوزادyتکاملیyمراقبت
yباyرودyمیyامیدy.استyگردیدهyتدوینyنوزادانyسالمتyادارهyتوسطy،مدیرانyبوسیلهyآنyپایشyوyاجراyوyمراقبانyبرایyنوزادyتکاملیyمراقبت

y.باشیمyسازyآیندهyوyپویاy،سالمyنسلیyشاهدyوyبرسدyحداقلyبهyنارسyنوزادانyتکاملیyعوارضy،هاyمراقبتyاینyاجرای
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مناسب سازی فضای فیزیکی در برنامه مراقبت تکاملی. 1
yاستyخانهyمشابهyفضاییyبهyبیمارستانیyفضایyتبدیلyوyفیزیکیyفضایyبهبودy،تکاملیyمراقبتyبرنامهyدرyمراقبتیyمناسبyبسترyازyهدف
yهاyخانوادهyنیازyوyآوردyفراهمyنوزادyکنارyدرyراyخانوادهyحضورyتسهیالتy،نوزادyازyپیشرفتهyمراقبتyتخصصیyتجهیزاتyوجودyضمنyتا
yممکنyفرصتyاولینyدرyمادرyبخصوصyوالدینyتاyکندyمیyفراهمyراyامکانyاینy،مناسبyفیزیکیyبسترyتأمینy.دهدyپوششyراyکارکنانyو

باyنوزادyتعاملyبرقرارyکنندyوyنقشyخودyراyبهyعنوانyاصلیyترینyمراقبyنوزادyایفاyنمایند.
yتا yآمدهyایyگونهyبهyوyیابدyمیyپایان yنوزادyبسترyوyتختyبهyگردیدهyآغازyبیمارستان yورودیyفضایyازyفیزیکیyفضایyاستانداردهای

انتظاراتyگروهyهایyمختلفyمرتبطyدرyاینyزمینهyراyبرآوردهyسازد.

1.1: فضاهای فیزیکی مرتبط با بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان
yyتسهیالت و مسیرهای دستیابی

yویژهyمراقبتyبخشyبهyبیمارستانyبهyورودyازyدسترسیyمسیرy،شودyمیyبستریyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyنارسyنوزادyکهyزمانی
yوyآسانyدسترسیy.باشندyشدyوyآمدyدرyآنهاyبینyمرتبyوالدینyاستyقرارyکهyاستyمسیریyمرتبطyپیراپزشکیyهایyبخشyسایرyوyنوزادان

y.بکاهدyنارسyنوزادyبستریyوyتولدyازyناشیyاسترسyوyسردرگمیyازyتواندyمیy،هاyبخشyاینyراحتyنمودنyپیدا
y:استyضروریyمناسبyفیزیکیyبسترyآوردنyفراهمyدرyزیرyمواردyاجرایy،افرادyدسترسیyبرای

yy.گرددyنصبyمسیریابیyتابلوهایyوyراهنماyعالئمyبایستیy،NICUyبهyمنتهیyدربyتاyبیمارستانyورودیyدربyمحلyاز
yyyهاyخانوادهyشفافyراهنماییyوyپاسخگوییyبرایyنیزyفردیyوyشودyجاگذاریyاطالعاتyباجهy،بیمارستانyساختمانyورودیyفضایyدر

درyخصوصyاطالعyازyمحلyبستریyفرزندشانyدرyآنyمستقرyباشد.
yy.باشدyهاyبخشyسایرyبهyدستیابیyوyآمدyوyرفتyبرایyمحلیyنبایدy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyمحل
yyyمدیریتy،مددکاریy،آزمایشگاهy،داروخانهy،پذیرش(yموردنیازyهایyبخشyسایرyباyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyبینyدسترسیyهایyراه

و...(yمشخصyوyدارایyتابلوyباشد.
yy.شوندyبناyیکدیگرyمجاورتyدرyمادرyزایمانyازyپسyمراقبتyاتاقyوyزایمانyاتاقy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخش
yy.شودyگرفتهyنظرyدرy،زایمانyازyپسyمادرyکنارyدرyهمراهyاقامتyبرایyفضا
yyyاعضایyسایرyیاy/وyپدرyاقامتyبرایyمناسبyامکاناتyوyکافیyصندلیyباyانتظارyاتاقyیکy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyنزدیکyدر

y.شودyگرفتهyنظرyدرyنوزادyخانواده

1.2: فضاهای پشتیبانی ضروری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
yانبارy،بخشyمنشیy،پرستارانy،مادرyاقامتyبرایyیکدیگرyازyمجزاyپشتیبانیyفضاهایy،نوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyازyیکyهرyدر

نگهداریyتجهیزات،yوسایلyوyداروyدرyنظرyگرفتهyشود. 
هدفyازyدرyنظرyگرفتنyاینyفضاهایyپشتیبانی،yکاهشyرفتyوyآمدyازyمحوطهyتختyنوزادyyاستyتاyنوزادyنارسyبتواندyزمانyبیشتریyدرyخوابyبگذراند.

1-1



برنامه مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان

24

yyyشدهyچیدهyنوزادانyهایyتختyتمامیyکنارyدرyغیرهyوyCPAP ،ونتیالتورyمانندyتجهیزاتیy،نوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyازyبسیاریyدر
است.yدرyاینyراستاyضروریyاستyفضایyپشتیبانیyمجزاyبرایyانبارyنگهداریyتجهیزاتyوyوسایلyبدونyکاربردyدرyنظرyگرفتهyشود.

yyy.باشدyداشتهyوجودyمجزاyدربyباyداروyتهیهyوyداریyنگهyاتاق
yyyکهyاستyاینyدرyاتاقyاینyاهمیتy.شودyداشتهyنگهyبستهyغیرلزومyمواقعyدرyتاyباشدyدربyدارایyشدهyگرفتهyنظرyدرyکنفرانسyاتاق

مسیرyراندهایyآموزشیyوyبالینیyگروهyهایyپزشکیyبهyاینyاتاقyهدایتyشودyوyتجمعyوyایجادyسروyصداyبرyبالینyنوزادyکاهشyیابد.
yyyکمکyبخشyبهyورودyبرایyوالدینyراهنماییyبهyهمyتاyباشدyمستقرyنوزادyبستریyتخصصیyفضایyازyبیرونyبخشyمنشیyقسمت

کندyوyهمyازدحامyوyسروصدایyاضافیyدرyبخشyکاهشyیابد.

1،3: راهرو ورودی بخش مراقبت ویژه نوزادان
yنوزادانyبستریyتخصصیyفضایyورودیyتاyبخشyورودیyدربyمحلyازyراهروyیکy،نوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyازyبرخیyدر

y.استyyخانوادهyبرایyدهندهyآرامشyوyگرمyمحیطیyبهyآنyتبدیلyوyفضاyاینyبهبودyبرایyزیرyمواردy.داردyوجود

y.1-1 شکلNICU عالئم راهنمای مسیریابی
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yy.شودyنصبyوالدینyبهyآمدگوییyخوشyتابلویyیکy،بخشyورودیyدر
yyyبخشyهایyتلفنyشمارهyوyسرپرستارyوyبخشyرئیسyنامyجملهyازyبخشyدربارهyالزمyاطالعاتyحاویyتابلوییy،بخشyورودیyدر

نصبyشود.
yyyبخشyدربyقفلyرمزy،قفلyوجودyصورتyدرy.باشدyنداشتهyآیفونyیاyزنگyبهyنیازyوyشدهyبازyصداyبیyبخشyورودیyدربyبایستی

مراقبتyنوزادانy)بهyصورتyشمارهyیاyکارت(yدرyاختیارyوالدینyقرارyدادهyشود.
yy.شودyگرفتهyنظرyدرyهاyدستyشستشویyبرایyمناسبیyفضایy،بخشyورودیyدر
yy.شودyگرفتهyنظرyدرyبخشyورودیyدرyوالدینyوسایلyنگهداریyبرایyدارyقفلyکمدyدارایyفضاییy،والدینyلباسyتعویضyبهyنیازyصورتyدر
yyyاسترسyکاهشyوyامیدyافزایشyبهyتاyگرددyنصبyبخشyورودیyدیوارهایyرویyبرy،NICUyازyشدهyترخیصyنوزادانyازyتصاویری

والدینyکمکyشود.
yyyشادyهایyرنگyانتخابy.شودyنقاشیyدلنشینیyوyگرمyرنگyباy،نوزادyبستریyتخصصیyفضایyورودیyتاyبخشyورودیyدربyبینyمسیر

وyروشنyبرایyدیوارها،yدرyنظرyخانوادهyهاییyکهyهفتهyهاyرنجyبستریyبودنyنوزادyخودyراyداردyازyکسالتyفضایyبیمارستانیyمیyکاهد.
yyyفضایyوyگرددyآوریyجمعyاضافیyوسایلyوyتجهیزاتy،نوزادyبستریyتخصصیyفضایyورودیyتاyبخشyورودیyدربyبینyمسیرyدر

پشتیبانیyمجزاyبرایyنگهداریyاینyوسایلyدرyنظرyگرفتهyشود.

1،4: فضای تخصصی بستری و مراقبت نوزادان
y.استyشدهyگنجاندهyفضاyاینyدرyنوزادانyبستریyهایyتختyکهyاستyNICUyازyبخشیy،نوزادانyمراقبتyوyبستریyتخصصیyفضای

عالوهyبراین،yایستگاهyکارyپرستاریyنیزyدرyآنyمستقرyمیyباشد.

yyyدرyنوزادانyمشخصاتyکهyشودyنصبyتابلوییy)راهروyدرون(yنوزادانyبستریyتخصصیyفضایyورودیyبهyمنتهیyدربyکنارyدر
yکارکنانyبهyهاyخانوادهyدسترسیyتاyنمودyثبتyنیزyتابلوyاینyدرyراyنوزادyپرستارyوyکشیکyپزشکyمشخصاتyتوانyمیy.شودyثبتyآن

بخشyآسانyگردد.
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 1-2: مشخصات فیزیکی محیط اطراف نوزاد
اهمیت فضای فیزیکی در ایجاد تحریکات حسی مطلوب و نامطلوب نوزادی

y،بیناییy،شنواییyحواسy.بماندyدورyنظرyازyنبایدyنوزادانyحواسyتکاملyدرyفیزیکیyفضایyتأثیرy،نارسyنوزادانyحواسyنارسیyبهyتوجهyبا
yتکاملیyحمایتyبتوانyتاyآوردyفراهمyتسهیالتیyبایدyروyاینyازy.داردyمراقبتyوyحمایتyبهyنیازyنارسyنوزادانyالمسهyوyچشاییy،بویایی

مطلوبیyازyحواسyنوزادانyنارسyبهyعملyآورد.

اهمیت تعدیل روشنایی بخش برای محافظت از بینایی نوزاد نارس
yبنابراینy.ندارندyراyمداومyصورتyبهyهاyچشمyداشتنyنگهyبستهyتواناییyهفتگیy32yازyپیشyتاyوyاستyنازکyبسیارyپلکy،نارسyنوزادانyدر
نوزادyنارسyدرyبرابرyنورyزیادyبخشyتقریبًاyبیyدفاعyاست.yیکیyازyابزارهایyاندازهyگیریyشدتyروشنایی،y Foot-CandleyیاFCy  است. 
yطبیعیyنورyمیزانy.استyمتریyسانتیy30yفاصلهyتاyکردنyروشنyبرایyشمعyیکyروشناییyمیزانy Foot-Candleyهرyتعریفyاساسyبر
y،امریکاyکودکانyطبyآکادمیyاستانداردyاساسyبرy.استy50-60yFCyخانهyدرyمتوسطyنورyمیزانyوy1024yFCyپنجرهyپشتyازyخورشید
yمشاهدهyبرایy،شبyدرy0/5yFCy،روزyدرy20yFCyتاy10yFCyبینy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyمعمولyهایyزمانyدرyروشناییyمیزان

وضعیتyنوزادy60 FCyوyبرایyانجامyاقداماتy)باyرعایتyنکاتyایمنی(y100yFCyاست.
نورyچگونهyمیyتواندyدرyنوزادyایجادyاسترسyکند؟

نورyباyمکانیسمyهایyزیرyسببyایجادyاسترسyدرyنوزادyمیyشود:
yyشودyمیyنوزادyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyوکاهشyتنفسyتعدادyوyقلبyضربانyافزایشyباعث
yyکندyمیyایجادyنوزادyخوابyکیفیتyوyزمانyشدنyکمyوyقراریyبی
yyکندyمیyمختلyراyنوزادyگیریyوزنyروند

yوyنمایدyتجربهyراyرحمyدرونyتکاملیyشرایطyبتواندyنارسyنوزادyکهyاستyشرایطیyآوردنyفراهمy،نارسyنوزادyبیناییyتکاملyبهyتوجهyازyهدفy
درyعینyحالyخللیyدرyروندyکارyمراقبتیyکارکنانyنیزyواردyنگردد.yباyرعایتyمواردyزیرyبهyایجادyفضاییyباyنورyمناسبyاهتمامyورزیدهyمیyشود.

yy.باشدyحداقلyنوزادانyبستریyتخصصیyفضایyروشناییy،دیواریyوyسقفیyهایyچراغyکردنyخاموشyبا
yyyتأثیرyکاهشyبرایy.گرددyپیشگیریyنوزادانyتختyبرyخورشیدyمستقیمyنورyتابشyازyتاyباشندyضخیمyپردهyدارایyحتمًاyهاyپنجره

روشناییyپنجرهyها،yتختyنوزادانyدرyفاصلهyمناسبیyازyپنجرهyهاyقرارyگیرد.
yy.گرددyتهیهyضخیمy)Cover(پوششy،نوزادانyانکوباتورهایyهمهyبرایyبایستیy،نورyازyنوزادyچشمyمحافظتyبرای
yyyپیرامونyروشناییyازyتاyگیردyقرارyتابشیyکنندهyگرمyمحافظyهایyلبهyرویyبرyپوششyیکyنیزyتابشیyکنندهyگرمyهایyتختyبرای

نوزادyکاستهyشود.
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yyyکوچکیyحولهyیاyملحفهyیکyتوانyمیy.گرددyمحافظتyنورyازyویyچهرهyتاyگرددyدقتy،شودyمیyخوابانیدهyکهyوضعیتیyهرyدرyنوزاد
yفضایyروشناییyکنندهyتأمینyمنابعyوyهاyالمپyکلیهyشودyمیyتوصیهy.دادyقرارyنوزادyسرyباالیyبانyسایهyصورتyبهyوyکردyتاyرا
yاطرافyروشناییy،نوزادyهرyبهyبستهyبتوانyتاyباشدyداشتهyمجزاyکلیدهایyکهyشودyجاگذاریyایyگونهyبهyنوزادانyبستریyتخصصی

y.دادyکاهشyراyاوyبستر
yyyوجودyنوزادyتختyنزدیکyدرyروشناییyنیازمندyاقدامyیاyمراقبتyنوزادyزمانyدرyیاyنوزادyرنگyتشخیصyبرایyنوریyمنبعyیک

داشتهyباشد.
yy.باشدyجداگانهyکلیدyباyنوریyمنبعyدارایyپرستاریyایستگاه
yyyبرایyتنهاyکهyگیردyقرارyصورتیyبهyبایدyمازادyنورyمنبعy،خاصyاقدامyیکyیاyمراقبتyانجامyبرایyبیشترyروشناییyبهyنیازyصورتyدر

y.نیاوردyبوجودyبیناییyمزاحمتyمجاورyهایyتختyبرایyوyباشدyروشناییyکنندهyتأمینy،نوزادyهمان
yy.بتابدyاقداماتyمحلyبرyتنهاyنورyمنبعyوyگرددyمحافظتyمستقیمyنورyازyبایدyنوزادyچهرهy،اقدامyانجامyزمانyدر
yyyمراقبyبرایyسریعyوyآسانyدسترسیyامکانyحالyعینyدرy،بپوشاند yراyآنyکاماًلyطرفy4yهرyازyانکوباتورها yایyپارچهyپوشش

yوyکارکنانyبرایyخانهyهایyرنگyتداعیyعینyدرyتاyاستyهاyپوششyاینyبرایyانتخابyبهترینy،مالیمyهایyرنگy.باشدyداشتهyوجود
yصورتyدرy.نکندyعبورyآنyازyنورyکهyباشدyایyگونهyبهyپارچهyضخامتyهمچنینy.دهدyنشانyسادگیyبهyنیزyراyآلودگیy،هاyخانواده

نازکyبودنyپارچه،yاضافهyکردنyآستریyبهyافزایشyضخامتyآنyکمکyمؤثریyمیyنماید.

نمونه ای از پوشش از تخت های نوزادانشکل 1-2 و 2-2. 

yدرyبندyچشمyبستنyوyویyبینایی yکردنyمحدودyمعنیyبه yنورyاز yنارسyنوزادyچشمانyمحافظت
yزمانyدرyتاyداردyنیاز yنارسyنوزادyزیراyنیستyنوزادyچشمانyرویyبرyروزyشبانهyساعاتyتمامی

بیداریyباyمحیطyپیرامونyخودyوyاطرافیانy)کارکنانyوyخانواده(،yتعاملyداشتهyباشد.

ایجاد سایبان برای محافظت چشم نوزاد از نورشکل 2-3.
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مالحظات مربوط به محافظت از شنوایی نوزاد نارس
yبهyنوزادyخوابyزمانyدرyوyرودyباالترyبلyدسیy45yازyنبایستیy،NICUyدرyصداyسروy،امریکاyکودکانyطبyآکادمیyاستانداردyاساسyبر

y35دسیyبلyکاهشyیابد.yصداهایyبلندترyازyاینyاندازهyسببyبروزyاختالالتyزیادیyدرyنوزادyنارسyمیyشود.
عوارضyسروصداyبرyنوزادانyنارسyشاملyمورادyاست:

yyآپنهy yyقلبyضربانyکاهشyیاyافزایشy
yyبدنyتونyکاهشy yyنارسyنوزادyشدنyگلگونyیاyپریدگیyرنگ
yyگریهy yyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyکاهشy
yyقراریyبیy yy)IVH(yمغزیyبطنyداخلyخونریزی

yyمراقبyباyتعاملyعدمy

عوارضyسروصداyبرyمراقبانyسالمتیyشاملyمواردyزیرyاست:
yyyسردردy
yyحوصلگیyکم
yyyتمرکزyعدمy
yyخطاyبروزyافزایشy

میزان شدت صداهای مختلف در جداول زیرآورده شده است:

سطوح مختلف صدا بر اساس بررسی آکادمی طب کودکان امریکا جدول شماره 2-1.

کیفیت صدا
باالترین حد 

)دسی بل(
تأثیر بر فردمثال

ضربانyقلب10قابل شنیدن 

زمزمهy20تا30yخیلی آرام
y،بلyدسیy35yازyکمتر
مطلوبyبرایyخواب

خانه40آرام

صداهایyپسyزمینهyایyموجودyدرyمحیطyترافیکyسبک50
y،بلyدسیy50yازyکمتر
مطلوبyبرایyکارyکردن

کمی بلند
خاموشyوyروشنyشدنyدستگاهمکالمهyمعمولی60

آزاردهندهحبابyموجودyدرyلولهyهایyونتیالتورجاروبرقی70

2-2

2-3



برنامه کشوری مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان

32

کیفیت صدا
باالترین حد 

)دسی بل(
تأثیر بر فردمثال

بلند

80
yزنگyy،سنگینyترافیک

تلفن
ضربهyانگشتانyبهyانکوباتور

بستنyدربyکابینتyفلزیyزیرyانکوباتوردریل90
yاثرyبرyyشنواییyاختالل
تماسyطوالنیyمدت

بستنyدربyپالستیکیyمحفظهyانکوباتورماشینyچمنyزن100خیلی بلند

بلند آزار 
دهنده

باندyضبطyداخلyخودرو120
yانکوباتورهایyدرyانکوباتورyسقفyافتادن

y2قسمتی)باyکفyوyسقفyمجزا(
دردyوyناراحتی

140
y30ارتفاعyدرyجتyموتور

yمتری

.2-2yشمارهyمیزان شدت صداهای مختلفجدول

دسی بلصدا
10تپشyقلب

20خشyخشyبرگyها
30زمزمهyوyصحبتyآرامyدرyکتابخانه

40اتاقyنشیمن،yدفترyکارyساکت
50رفتyوyآمدyکم،yفضایyخانه

60گفتyوyگویyمعمولی
70رستورانyشلوغ،yدفترyکارyپرyسروصدا

80زنگyساعت،yسشوار
90کامیون،yماشینyچمنyزنی،yهمزنyبرقی

100آژیرyهشدارyآتش،yقطارyزیرزمینی
110موسیقیyراک،yبوقyاتومبیل

120بلندyشدنyهواپیمایyجتyازyزمین)آستانهyبروزyدرد(
130غرشyرعدyوyبرق

140موتورجت،yشلیکyگلوله
180پرتابyراکتyفضاپیما

سطوح مختلف صدا بر اساس بررسی آکادمی طب کودکان امریکا ادامه جدول شماره 2-1.
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میزان صداهای ثبت شده در NICUجدول شماره 2-3.

NICU دسی بلمیزان صداهای ثبت شده در

60-45صداهایyپسyزمینهyایyموجودyدرyمحیط

yنوزادyبسترyپیرامونyمعمولیyکردنy60صحبت

70-65آالرمyپمپyانفوزیونyدرyفاصلهy1yمتری

86پالسyاکسیyمتری

75گریهyنوزاد

80زنگyتلفن

yانکوباتورyبهyانگشتانyتا90(ضربهy75(y80

y62تا87yحبابyدرونyلولهyهایyونتیالتور

yانکوباتورyدرهایy135بستنyتاy100

y

شدت صداهای ثبت شده در NICU در قیاس با سایر سروصداهاشکل 2-4.
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اهمیت تعدیل سروصدای بخش
yبخشyآرامشy،کارکنانyبرایyحالyعینyدرyوyنمایدyکمکyنارسyنوزادانyحساسyبسیارyشنواییyدستگاهyبلوغyبهyبتواندyکهyمحیطیyتأمین

باشدyبایدyموردyتوجهyقرارyگیرد.
yمواردyاینyبایدyبیمارستانy.استyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyصداyتولیدyثابتyمنبعyدوyافرادyگویyوyگفتyوyتجهیزاتyسروصدای

راyپایشyمتناوبyنمودهyبرایyرفعyموانعyتالشyنماید.

yyyوضعیتyاخبارyاعالمyمرتبyکهyراyبلندگوییyیاyرادیوy،پیجرy.استyنارسyنوزادانyازyمراقبتyمحلy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخش
بیمارستانyمیyنماید،yیکyمنبعyآلودگیyصوتیyآسیبyرسانyبهyنوزادyاستyکهyبایدyازyاینyفضاyحذفyگردد.

yyyنصبy)تصویریyصورتyبهyترجیحًا(yبخشyآرامِشyوyسکوتyحفظyتابلوy،نوزادانyمراقبتyوyبستریyتخصصیyفضایyورودیyدر
گردد.

yyyوyآرامyصحبتyبهyدعوتy.استyبخشyدرyصوتیyآلودگیyمنبعyبزرگترینyآنهاyوآمدyرفتyوyافرادyصحبتyازyناشیyصدایyسرو
yاینy.نمایدyمیyبزرگیyکمکyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyسکوتyوyآرامشyحفظyبهy،فردyخودyدرyآرامشyایجادyبرyعالوهy،نجواگونه
yهمچنینyوyخدماتیyنیروهایyوyمنشیy،مرتبطyدرمانیyکارکنانyسایرy،پرستارانy،پزشکانyازyاعمyکارکنانyبینyدرyمرتبyبایدyمورد
y.گیردyقرارyبخشyاجراییyامورyکلیهyسرلوحهyسروصداyکاهشyبرایyاجراییyراهکارyیکyعنوانyبهyتاyگرددyیادآوریyهاyخانواده

yy.باشدyدورyنوزادyازyآمدyوyرفتyوyسروصداyتاyباشدyداشتهyمناسبیyفاصلهy،پرستاریyایستگاهyوyورودیyدربyازyنوزادانyهایyتختyچینش
yy.شودyانجامyنوزادانyبستریyمحلyبیرونyدرyهمراهyتلفنyهایyگوشیyباyوالدینyوyکارکنانyمکالمات
yyyفضاییyاستyالزمy.گرددyانجامyنوزادانyهایyتختyازyدورyروزانهyهایyوگزارشyشیفتyتحویلyوyپرستاریyوyپزشکیyراندهای

مجزاyبرایyاینyکارyدرyنظرyگرفتهyشود.
yyyوyپروندهyنوشتنy،هاyمراقبتyانجامyبرایyملزوماتyوyوسایلyتهیهy،سرمyوyداروyکردنyآمادهyازyاعمyبخشyکارکنانyاقداماتyکلیه

غیره)جزyاقدامyمراقبتیyمستقیمyرویyنوزاد(yبهyدورyازyتختyنوزادyانجامyشود.
yyyبخشyکنفرانسyاتاقyدرyغیرهyوyجدیدyتجهیزاتyکاربردyچگونگیyآموزشy،نوزادانyهایyبیماریyبهyمربوطyآموزشیyهایyکنفرانس

انجامyشود.
yyyضمنyکهyگرددyتنظیمyایyمحدودهyدرyبایدyسروصداyکنندهyتولیدyهایyدستگاهyسایرyوyبخشyتلفنy،تجهیزاتyوyهاyدستگاهyآالرم

yصدایyجایگزینyلرزشیyهشدارهایyیاyوyزنyچشمکyهایyچراغyشودyمیyتوصیهy.نباشدyسروصداyتولیدyمنبعy،خودy،بودنyگویا
دستگاهyگردد.yهمyچنینyزنگyهمهyدستگاهyهایyتلفنyهمراهyگروهyپزشکیyوyوالدینyخاموشyباشد.

yyy.نشودyگذاشتهy)انکوباتورyیاy/وyتابشیyکنندهyنوزادان)گرمyتختyرویyبرy،اقالمyسایرyوyگیریyخونyوyگیریyرگyوسایلy،پرونده
y.گرددyجاگذاریyنوزادyوسایلyنگهداریyوyقراردادنyبرایyکوچکyکمدyیکy،نوزادyتختyهرyکنار

yy.گرددyجایگزینyچوبیyوyپالستیکیyمانندyصداyکمyاقالمyباy،فلزیyوسایلyسایرyوyهاyپوشهy،هاyترالیy،کمدها
yy.شودyگوشزدyمرتبyخانوادهyوyکارکنانyدرyصدادارyپاشنهyباyهایyکفشyازyاستفادهyعدم
yy.شودyرعایتyنوزادyتختyتاyمناسبyفاصلهyنیستyمرتبطyنوزادyبهyمستقیمyدرمانیyاقداماتyانجامyکهyمواردیyدرy،محیطyآرامشyحفظyبرای
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yyyبرایyشودyدادهyآموزشyوالدینyبهy.استyنوزادyشنیداریyتربیتyبهyکمکyبرایyتوصیهyبهترینyمادرyالالییyوyوالدینyآرامyصدای
تکاملyشنواییyهرyدوyگوشyنوزاد،yازyهرyدوyسمتyچپyوyراستyباyنوزادyصحبتyکنند.

yy.استyمناسبyکارکنانyاقامتگاهyبرایyموزیکy.باشدyقرارyبیyنوزادyدرyبخصوصyمحرکyعاملyیکyخودyتواندyمیyموزیکyپخش
yy.گرددyمرتفعyوyیابیyعلتyنوزادyگریه
yyyبرایyزیرyدرyآنچهyآنها)مانندyاصالحyسادهyراهکارهایyوyشناساییyصوتیyآلودگیyمنابعy،آرامyمحیطیyآوردنyفراهمyمنظورyبه

نمونهyآمده(yاجراییyگردد.:
°yy.شودyپوشاندهyکوچکyپارچهyیاyموکتyیکyمانندyعایقیyهایyصفحهyباyهاyصندلیyمانندyوسایلیyفلزیyهایyپایه
°yy.شودyگذاشتهyدرزگیرyیاyسرعتyمهارyجکyزبالهyهایyسطلyدربyیاyyکمدهاyدربy،درهاyبینyفاصلهyدر
°yy.گرددyفلزیyهایyسینکyجایگزینyپالستیکیyیاyسرامیکیyهایyسینک
°yyوجودyیاyاستyخرابyانکوباتورهاyپنجرهyدورyصدایyجاذبyنوارهایyکهyصورتیyدرy.شودyبستهyآرامیyبهyانکوباتورهاyدرب

ندارد،yبرایyاصالحyدوبارهyآنهاyاهتمامyگردد.
°y.گرددyتخلیهyبسرعتy،نوزادyبهyمتصلyتنفسیyهایyلولهyدرyآبyقطرات
°y.گرددyجابجاyآرامیyبهyوسایل
°y.شودyکاستهyحدامکانyتاyبخشyدرyصحبتyازyتاyباشدyمنشیyاتاقyدرyبخشyتلفن
°y.استyمؤثرyبخشyصداهایyکاهشyدرyصداyجاذبyهایyدیوارپوشyوyپوشyکف

حتیyدرyزمانyفوریتyهاyنیزyکارکنانyمراقبyباشندyتاyآرامشyراyحفظyنمودهyازدحامyنکنند.
yبسیارyنوزادyیکyبستر"y،فضاyاینyکهyشودyفرضyبارyهرyوyشود؛yفراهمyنوزادyبرایyبخشyyآرامشyوyآرامyمحیطy،اقداماتyاینyکلیهyباyو

حساس"yاست.
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اهمیت تکامل حواس بویایی و چشایی نوزاد
yنارسyنوزادانyدرyحواسyاینyتکاملyبهyناکافیyتوجهy.استyنابالغyویyدرyهاyحواسyدیگرyهمچونyنیزyنارسyنوزادyبویاییyوyچشاییyحواس

بستریyدرyNICUyچهyبساyسببyبروزyعدمyتحملyنوزادyنارسyنسبتyبهyتغذیهyدهانیyوyوابستگیyویyبهyتغذیهyباyلولهy)گاواژ(yمیyگردد.
درyراستایyتکاملyحسyچشاییyوyبویاییyنوزادyنارسyبستریyدرy،NICUyبیمارستانyبایدyبسترyاجرایyراهکارهایyزیرyراyفراهمyنماید.

yyy،اسپریy،عطرyازyاستفادهyعدمy.استyرسانyآسیبyوگاهyناخوشایندyنوزادyبرایyهاyشویندهyوyالکلy،اسپریyوyعطرyمانندyتندyبوهای
سیگارyوyقلیانyوyپیپyوyالکyناخنyبهyوالدینyوyکارکنانyآموزشyدادهyشود.

yyyنوزادانyهایyتختy،هاyدستyشستشویyبرایyبوyبدونyهایyتمیزکنندهyازyکهyگرددyدقتy،تندyبویyاستشمامyازyپیشگیریyمنظورyبهy
وyغیرهyاستفادهyشود.

yyyایجادyدرy،خوابیدهy)تابشیyکنندهyباز)گرمyتختyدرyویyکهyزمانیyنوزادyصورتyکنارyدرyشیرمادرyبهyآغشتهyتمیزyپارچهyدادنyقرار
تجربهyبویyآشناyبرایyنوزادyمؤثرyاست.yبهyمنظورyکنترلyعفونت،yاینyپارچهyمرتبyتعویضyگردد.

yy.کندyتجربهyراyشیرمادرشyطعمyنوزادyتاyشودyچکانیدهyنوزادyدهانyدرyشیرمادرyقطرهyچندyگاهی
yyyارتباطyوyگرفتنyآغوشyدرy.استyبخشyآرامشyمراتبyبهyکندyمیyتداعیyنوزادyبرایyراyوالدینyبویy،بویاییyجنبهyازyکهyمحیطی

yآغوشیyمراقبتy،نارسyنوزادyبویاییyوyچشاییyتکاملyتقویتyمنظورyبهy.شودyمیyارتباطyاینyتقویتyسببyوالدینyباyبدنیyنزدیک
برایyتمامیyنوزادانyواجدyشرایطyانجامyشود.

yy.گرددyممنوعyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyنوشیدنیyوyخوراکیyموادyمصرف

اقداماتyزیرyبخشیyازyکارهاییyاستyکهyبهyتکاملyحواسyبویاییyوyچشاییyنوزادyکمکyمیyکند:
yyyخانوادهyبهyنکتهyاینy.گرددyلمسyنوزادy،مراقبyدستyرویyازyکنندهyضدعفونیyهایyمحلولyکاملyشدنyخشکyازyاطمینانyازyپس

y.شودyدادهyآموزشyنیز
yy.شودyبرداشتهyنوزادyمحدودهyازyبالفاصلهy،استفادهyازyپسyوyبازyانکوباتورyخارجyدرyالکلیyپدهای
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اهمیت حس المسه نوزاد
yبدنyباyتماسyگونهyهرyبرyتوجهyبایدy،آیدyمیyمیانyبهyسخنyنوزادyالمسهyازyکهyهنگامی
yباyتماسyموردyاقالمyوyوسایلyیاyکارکنانyیاyوالدینyپوستیyتماسyازyاعمy،نارسyنوزاد
yالمسهy.گذاردyمیyاثرyویyالمسهyحسyتکاملyروندyبرyاینهاyتمامیy.باشدyنوزادyپوست
yاستyالزمy.داردyمحافظتyوyمراقبتyبهyنیازyویyحواسyسایرyهمانندyنیزyنارسyنوزاد

تدابیریyاندیشیدهyشودyتاyمواردyزیرyدرyNICUyاجراییyگردد.

yyyبرyبایدyکـهyباشـدyمیyنـوزادyالمسـهyحسyتقویـتyعامـلyبهتریـنy،)کانگورویـیyمراقبـت(yوالدیـنyپوسـتyبـهyپوسـتyتمـاس
انجـامyآنyتأکیـدyگردد.

yyy.گرددyانتخـابyپالسـتیکیyمـوادyدرصدyحداقلyبـاyلطیـفyجنـسyازyنـوزادانyبسـترyبـرایyاسـتفادهyمـوردyپتوهـایyوyهـاyملحفه
پارچهyهـایyپنبـهyایyبهتریـنyانتخابyاسـت.

yy.شودyپوشانیدهyجورابyوyکالهyنوزادyبهy،ترخیصyبهyنزدیکyزمانyیاyنوزادyبالینیyوضعیتyپایداریyصورتyدر
yyyکمکy،باشـدyداشـتهyدسـتyدرyدردناکyyاقداماتyانجـامyیـاyبیداریyزمـانyدرyبتواندyنـوزادyکـهyبلنـدyهـایyدنبالهyبـاyعروسـکyوجـود

.)2-5yشـکل(yنمایدyمیyنـارسyنـوزادyسـازیyآرامyدرyچشـمگیری
yy.گرددyمیyنوزادyدرyپوستیyصدماتyبروزyباعثyهاyملحفهyچروکy.باشدyصافyکاماًلyنوزادyبسترyهایyملحفه
yyyواردyآسـیبیyنـوزادyپوسـتyبهyتاyنمایندyکوتـاهyراyهایشـانyناخنyبایسـتیyدارنـدyسـروکارyنـارسyنـوزادyبـاyکـهyکارکنانـیyهمـه

نگردد.
yy.شودyدادهyآموزشyنیزyنوزادyخانوادهyبهyمهمyاینy.شودyمیyنوزادyپوستyآسیبyباعثyانگشتانyوyهاyدستyزیورآالت
yy.باشدyمیyراستاyهمینyدرyنیزyنوزادyپوستyباyسازگارyجنسyباyهاییyچسبyانتخاب
yyy.گرددyمتصلyپوستyبهyمناسبyچسبyباy،نوزادyبهyمتصلyپوستیyمختلفyهایyپروب
yy.آیدyفراهمyنوزادyبرایyمناسبیyمحیطیyدمای
yy.گرددyپاکyکاملyنظرyموردyمحلy،مشابهyکنندهyضدعفونیyموادyسایرyیاyبتادینyازyاستفادهyازyپس
yy.گردندyآوریyجمعyنوزادyبسترyاطرافyازyاستفادهyازyپسyبالفاصلهyسرسوزنyمانندyتیزyنوکyاشیای

نکاتی در مورد ماساژ:
yدرستyآموزشyوyمعالجyپزشکyاجازهyوyنظرyباyبایدyماساژy،نوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyدرyبستریyوزنyکمyوyنارسyنوزادانyبرای
yحمایتyازy،داردyپایدارyکاماًلyضعیتyوyبالینیyنظرyازyکهyشودyمیyانجامyنوزادیyبرایyماساژyًمعموالy.گیردyصورتyدیدهyدورهyفردyیاyاو

عروسک دنباله دار )هشت پا( شکل 2-5. 
برای آرام سازی نوزاد
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yمالیمyبسیارyوyسرانگشتانyباyماساژyحرکاتy.استyترخیصyآمادهyوyرسیدهyنوزادyسنyبهyنزدیکyقاعدگیyازyپسyسنy،استyنیازyبیyتنفسی
وyظریفyوyباyاستفادهyازyیکyروغنyوyبهyمدتy5yتاy10yدقیقهyبستهyبهyتحملyنوزادyانجامyمیyگیردyوyمعموالyًدارایyسهyمرحلهyاست.

yرانyازyوyکمرyتاyپشتyباالیyازy،هاyشانهyسمتyبهyگردنyازy،گردنyتاyسرyباالیyاز(yانگشتyنوکyباyروyپیشyنواحیyلمسy:مرحله اول
تاyمچyپا(y)نوزادyدرyوضعیتyخوابیدهyبهyپشتyقرارyمیyگیرد(.

مرحله دوم:yلمسyنواحیyصورتyوyگونه،yقفسهyسینهyوyشکم،yاندامyهاyوyکفyدستyوyپاy)نوزادyدرyوضعیتyطاقyبازyقرارyمیyگیرد(.
yمجزاyطورyبهyبدنyخارجyوyداخلyسمتyبهyپایهyوyدستyمچyوyزانوy،آرنجy،هاyشانهyمفاصلyکردنyبازyوyجمعyحرکاتyمرحله سوم: انجام

y.)گیردyمیyقرارyبازyطاقyوضعیتyدرyنوزاد(
y.نکته: بهترین راهکار برا ی تقویت حواس نوزاد نارس، مراقبت پوست به پوست مادر و نوزاد )مراقبت آغوشی( است

طیف بینایی: نزدیک یا داخل انکوباتور یا تخت نوزاد نارس چگونه باید باشد؟
yاینyبهyهمیشهy.شوندyانتخابyدقتyبهyبایدy-انکوباتورyیاyتختyنزدیکyیاyتختyداخلy-yچهyدارندyقرارyنوزادyدیدyدامنهyدرyکهyاشیایی
y.استyترyآسانyمالیمyرنگyباyشیءyیکyبهyشدنyخیرهy،نارسyنوزادyبرایyمحرک؟yیاyاندyبخشyآرامyاشیاyاینyآیاyکهyشودyدادهyپاسخyپرسش
y.ببردyلذتyآنهاyبهyکردنyنگاهyازyکهyشدهyقویyکافیyاندازهyبهyنوزادyکهyشودyداشتهyنگاهyمنزلyبرایyروشنyوyتندyهایyرنگyباyهایyبازیyاسباب

yy.شودyپرهیزyنوزادyبیناییyمیدانyدرyمتحرکyهایyعروسکyقراردادنyاز
yy.گرددyدورyنارسyنوزادyبیناییyمیدانyازyسفیدyوyسیاهyشطرنجیyهایyصفحهyوyزنyچشمکyوyمتحرکyنورهای
yyyبرایy)یاسیyبنفشy،آسمانیyآبیy،ایyمغزپستهyسبزy،بهیyگلy،لیموییy،صورتی(yمالیمyوyشادyهایyرنگyباyپتوهایyوyهاyملحفهyانتخاب

بسترyنوزادyبسیارyمناسبyاست.yطرحyهایyبومیyانتخابyمناسبیyبرایyپارچهyهاyمیyباشد.
yyyکارکنانyیاyخانوادهyازyاعمyافرادyچهرهy.نگردyمیyآنyبهyنوزادyکهyاستyچیزیyارزشمندترینy،والدینyآشنایyچهرهyوyپرستارyچهره

yچهرهyباyعروسکyدادنyقرارyاستyآرامyنوزادyکهyزمانیyحتیy.استyپیرامونyدنیایyباyنارسyنوزادyتعاملyافزایشyبرایyراهyبهترین
انسانyدرyمیدانyدیدyوی،yمیyتواندyبهyاینyامرyکمکyنماید.

yyyدیگرyمانند(yآشناyچندانyنهyهایyچهرهyکهyهنگامیyوyباشندyداشتهyچهرهyدرyآرامyوyمالیمyحالتyیکyهمیشهyشودyتوصیهyوالدینyبه
کارکنانyبخش(yدرyاطرافyنوزادyقرارyدارند،yسعیyکنندyدرyکنارyنوزادyباشند.

yyyدیگریyسمتyبهyنگاهشyجهتyیاyشدهyغمگینyیاyاستyآلودهyخوابy،شدهyحساسyحدyازyبیشyنوزادyشودyyاحساسyاینکهyمحضyبه
yناهماهنگyحرکتy.شودyجایگزینyترyمالیمyیاyآشناyشیءyیکyباyشدهyحالتیyتغییرyچنینyباعثyکهyبیناییyمحرکyآنyشودyمیyمنحرف
y،مضطربyیاyنگرانyچهرهyحالتy،ازحدyبیشyهوشیاریy،شودyمیyمعطوفyدیگرyسویyوyسمتyبهyمرتبyکهyنگاهyجهتy،چشمان

حاکیyازyتحریکyبیشyازyحدyنوزادyاست.
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2-2: مراقبت های روزمره
اصل تمرکز و توجه به نوزاد در مراقبت های روزمره  

yباyنوزادyهمراهیy.استyفرایندyاینyازyبخشیyنوزادyکهyشودyگرفتهyدرنظرyمهمyاینy،نوزادyدرمانیyیاyتشخیصیy،مراقبتیyاقدامyهرyدر
yمراقبyبهyرفتارخوانیy.باشدyمیyضروریyآنyبهyتوجهyوyنارسyنوزادyرفتارهایyشناختy،نظرyموردyمراقبتyبهyویyهایyپاسخyوyمراقب
yمراقبتیyالگویyدهدyمیyنشانyخودyازyنوزادyکهyرفتاریyبهyتوجهyباy،شناختهyبهترyراyنوزادyبتواندyتاyکندyمیyکمکy)والدینyوyکارکنان(

y.نمایدyاجراyراyویyبهyمنحصر
yدرyروزمرهyهایyمراقبتyبندیyدستهyبرایyراyفرصتyبیشترینyپرستارانy.استyمراقبتyاولیهyاصولyازy،رفتارyشناختyاساسyبرyمراقبت
yفراهمyوyاسترسyکاهشyبرایyوyمشخصyراyمطلوبyتحریکاتyمیزانyوyنوعy،بندیyزمانyتاyدارندyنوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخش
yمراقبتyهایyبخشyدرyهاyمراقبتyارائهyوyعملکردyدرyتغییرyباy.نمایندyتالشyنوزادyتکاملyوyاستراحتy،رشدyبرایyمناسبyفرصتyکردن

ویژهyنوزادان،yمیyتوانyازyبروزyبسیاریyازyناتوانیyهایyدرازمدتyپیشگیریyنمود.

اهمیت حمایت بدن نوزاد و وضعیت دهی به نوزادان نارس
yهمانگونهy.باشدyمیyباالییyاهمیتyدارایyنیزyویyدهیyوضعیتyوyخواباندنyچگونگیy،نارسyنوزادyبرایyمناسبyبسترyتأمینyبرyعالوه
yدرyنارسyنوزادyبرایyشدهyجمعyوyرحمیyوضعیتyآوردنyفراهمyکهyشودyدقتy،گرفتهyقرارyCyبدنیyحالتyدرyمادرyرحمyدرyجنینyکه
yبرyویyوتکاملyرشدyدرyجبرانیyغیرقابلyگاهyعوارضy،نارسyنوزادyنامناسبyدهیyوضعیتy.گیردyقرارyمدنظرyمراقبتیyاقداماتyتمامی
yهمy.شودyميyعصبيyدرازمدتyعوارضyوyمغزyخونyجریانyکاهشyسببyنوزادyگردنyحدyازyبیشyکشیدگيyمثالyطورyبهy.گذاردyمیyجا
yوyدستyچهارyوضعیتyنتواندyنوزادyگرددyميyسببyعقبyبهyهاyشانهyکشیدنyیاyاندازدyمیyتأخیرyبهyنوزادyدرyراyبلعyفرایندyتکاملyچنین

y.کندyحفظyبراحتيyآیندهyدرyراyپا

NICUyعوارض تکاملی عدم حمایت و وضعیت دهی نوزاد نارس در
درyصورتyرهاyکردنyنوزاد،yعدمyحمایتyازyویyوyنیزyوضعیتyدهیyنادرست،yممکنyاستyعوارضyزیرyبروزyکند.

yyyیکyشدنyصافy،ایyمهرهyستونyهایyقوسyبدشکلیy،سرyوyجمجمهyهایyبدشکلیyمانندyاسکلتیyوyوضعیتیyهایyبدشکلیyایجادy
طرفyسرyوyتمایلyنوزادyبهyگرداندنyسرyبهyیکyطرفyحینyخوابیدن

yyهاyشانهyدرyشکلyWظاهرyوyخارجyسمتyبهyایyشانهyکمربندyچرخشyوyسفتیy،ظریفyحرکاتyتکاملyدرyتأخیر
yyyوyدهانyوyصورتy،بدنyوسطyخطyبهyشدنyنزدیکyدرyهاyدستyناتوانیyنتیجهyدرyوyهاyدستyعملکردیy،بیناییyتکاملyدرyتأخیر

سرآخرyتأخیرyدرyمهارتyهایyخودآرامyسازی،yمکیدنyوyتغذیه
yyyبهyلگنyدرyرانیyاستخوانyسرyازyرانyحالتyاینyدرy.مچyوyزانوy،لگنyناحیهyازyپاهاyسفتیyشاملyدرشتyحرکاتyتکاملyدرyتأخیر

y،غلتیدنyهایyمهارتyدرyاستyممکنyنتیجهyدرy.آیدyمیyدرyایyقورباغهyیاyMyشکلyبهyاصطالحyبهyچرخیدهyبیرونyوyخارجyسمت
خزیدنyوyسینهyخیزyرفتن،yنشستنyوyراهyرفتنyدرyطولyدورانyشیرخوارگیyتأخیرyبهyوجودyآید.
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NICU مزایای تکاملی وضعیت دهی به نوزادان نارس بستری در
yyهاyبدشکلیyبروزyازyپیشگیریyبرایyنارسyنوزادyبدنyساختاریyوyوضعیتیyحمایت
yyویyرشدyنیازyموردyانرژیyذخیرهyوyنوزادyگریهyکاهشyوyدهانyسمتyبهyهاyدستyبردنyباyنوزادyدرyسازیyآرامyخودyافزایش
yyنارسyنوزادyمرکزیyاعصابyدستگاهyوyعصبیyمسیرهایyتکامل
yyفیزیولوژیکyناپایداریyبهبودyوyقراریyبیyوyاسترسyکاهشyباyعصبی-رفتاریyساماندهی
yyyآوردنyوyهاyدستyباالآوردنyنتیجهyدرyوyجاذبهyنیرویyبرyبازوهاyغلبهyسببyمهارتyاین(yهاyشانهyچرخشyوyظریفyحرکاتyتکامل

انگشتانyبهyسمتyصورتyوyدهانyمیyشود(
yyآتیyرفتنyراهyدرyتوانمندیyبرایyدرشتyحرکاتyتکامل
yyنوزادyحسیyتکامل
yy)هاyریهyوyدیافراگم(yتنفسیyدستگاهyبهترyکارکرد

NICUyاصول کلی وضعیت دهی به نوزاد نارس بستری در
اصولyکلیyوضعیتyدهیyبهyنوزادyنارسyدرyبخشyمراقبتyویژهyنوزادانyدرyزیرyآمدهyاست.

yy.شودyدادهyوضعیتyتغییرyبارyیکyساعتy3yتاy2yهرyنوزاد
yyyوضعیتyتغییرyوy)پهلوyبهyیاyشکمyبهyخوابیدهy،بازyطاق(yخواباندهyوضعیتیyهرyدرyتواندyمیyنوزادy،بالینیyمحدودیتyعدمyشرطyبه

دادهyشود.
yyy،ویyبهyمناسبyوضعیتyدادنyوyنوزادyوضعیتyتغییرyبهyبایدyبلکهyنیستyنوزادyبهyمناسبyدهیyوضعیتyمانعy،مکانیکیyتهویه

بخصوصyسروگردنyوyشانهyهاyدرyزمانyتهویهyمکانیکیyتوجهyگردد.
yyy.استyسودمندyبسیارyسرyهایyبدشکلیyکاهشyبرایyایyژلهyیاyهواyباyپرشدهyهایyبالشتک
yyyوضعیتyدرyآشیانهyدرونyدرyکاملy،نوزادyاصطالحyبهyوyشودyحمایتyنوزادyدورyدورتاy،شدهyرولyملحفهyیاyپتوyازyاستفادهyبا

جمعyشدهyجنینیy)حالتyبدنیy)Cyقرارyگیرد.yتوجهyشودyکهyپارچهyیاyپتویyرولyشدهyدرyزیرyملحفهyنوزادyباشد.
yy.شودyپوشاندهyآشیانهyباyنوزادyدورyتاyدور
yyyعینyدرy،باشدyداشتهyراyآزادانهyحرکتyتواناییyنوزادyنکردهyایجادyنوزادyبرایyحرکتیyمحدودیتyکهyباشدyحدیyدرyبایدyآشیانه

حالyنوزادyباyدیوارهyهایyآنyتماسyداشتهyباشدyتاyاندامyهاyدوبارهyبهyحالتyجمعyشدهyدرآید.
yyyگرددyدقتy.شودyپیچیدهyنوزادyدورyشلyصورتyبهyیاyکشیدهyکوچکyپتویyیاyپارچهyیکyنوزادyرویy،ممنوعیتyعدمyصورتyدر

کهyدستyهاyبیرونyپارچهyقرارگیرد.
yy.نشودyکشیدهyنوزادyشانهyازyباالترyملحفهyیاyپتوy،نوزادyرویyبرyملحفهyیاyپتوyازyاستفادهyصورتyدر
yyyثابتyبرایy.باشدyبازyنوزادyهواییyراهyمسیرyتاyگیردyقرارyخنثیyوضعیتyیکyدرyسرy،شودyمیyخواباندهyنوزادyکهyوضعیتیyهرyدر

نمودنyسر،yبهyهیچyوجهyازyسرنگهدار(Head Holder) استفادهyنشود.
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yyy.باشدyنشدهy)Hyperextention(yخمyعقبyبهyیاy)Hyperflextion(yجلوyبهyاندازهyازyبیشyسرyکهyشودyدقت
yy.گیردyقرارyسرyوyگردنy،ایyشانهyکمربندyزیرyدرyهواییyراهyشدنyداشتهyنگهyبازyبرایyکوچکyتاشدهyملحفهyیکy،نیازyصورتyدر
yy.شوندyنزدیکy)midline(yبدنyوسطyخطyبهyوyخمyهاyاندامy،حفظyنوزادy)Curve(کمرyقوسyبایستیy،وضعیتیyهرyدر
yyyصورتyنزدیکی yدر yبتوانند yهاyدستyکه yطوریy،شودyخمyجلوyسمتyبه yنیز yبازوها yتا yگردد yجلوyسمتyبه yایyشانه yکمربند

قرارگیرند.yدقتyشودyکهyشانهyهاyبهyعقبyبرyنگردندyوyWyشکلyنشوند.
yy.شوندyخمyکمیyهاyآرنج
yy.باشندyداشتهyتماسyآشیانهyدیوارۀyباyکاماًلyبازوها
yy.)نشودyشکلyMyوyبدنyازyدور(yنگردندyدورyهمyازyوyباشندyهمyبهyنزدیکyپاهاyکهyشودyدقتy.باشدyبدنyوسطyخطyراستایyدرyلگن
yyy.شوندyدادهyقرارyیکدیگرyبهyنزدیکyوyخمyکمیyزانوها
yy.شودyپیشگیریyنیزyپاهاyافتادگیyازyتاyباشندyداشتهyتماسyآشیانهyدیوارهyباyپاهاyکفy،شدهyیکدیگرyنزدیکyوyخمyکمیyپاهاyمچ

وضعیت دهی به نوزاد
وضعیت دهی نوزاد به پهلو

y،عقبyبهyبدنyچرخشyعدمyوyCyمناسبyبسیارyوضعیتyدرyنوزادyآناتومیyحفظyدلیلyبهy،بالینیyمحدودیتyعدمyشرطyبهyوضعیتyاین
yشناختyتواناییyتاyکندyمیyکمکyنوزادyبهyوضعیتyاینy.داردyشکمyبهyخوابیدهyوyبازyطاقyوضعیتyدوyبهyنسبتyبیشتریyارجحیت

دستyوyچنگyزدنyوyگرفتنyاشیایyپیرامونyخودyراyبدستyآورد.yبرایyقرارyدادنyدرyاینyوضعیت،yتوجهyبهyنکاتyزیرyمفیدyاست.

yy.گیرندyقرارyراستاyیکyدرyتنهyوyسر
yy.نشودyکشیدهyعقبyیاyجلوyبهyاندازهyازyبیشyسر
yy.گیردyقرارyصورتyنزدیکyدستyکهyطوریy،نشودyکشیدهyعقبyبهyنوزادyبازویyباالیyوyشانه
yy.نگیردyقرارyنوزادyتنهyزیرy،دستyانگشتانyوyدستy،بازوyکهyگرددyدقت
yy.نچرخدyعقبyبهyلگنyوyشوندyخمyپاهاyوyهاyرانyوyلگن
yy.دادyقرارyنوزادyزانوهایyبینyکوچکyتاشدهyملحفهyیکyتوانyمیyنیازyصورتyدر
yy.بپوشانیدyپتوyیکyباyراyنوزادyروی

مزایای وضعیت  خوابیده به شکم
yy:استyزیرyمواردyشاملyشکمyبهyخوابیدهyوضعیتyمزایای
yyسینهyقفسهyحمایت
yyتنفسیy)TV(yحیاتیyظرفیتyافزایش
yyy)SpO2(yخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyافزایش
yyyاکسیژنyاشباعyمیزانyافتyدفعاتyکاهش
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yyyونتیالتورyدستگاهyازyکردنyجداyزمانyدرyنارسyنوزادyتنفسیyوضعیتyپایداری
yyyانرژیyذخیرهyوyنوزادyخوابyبهyکمک

yدرyراyشدهyجمعyبدنیyوضعیتyبتواندyنوزادyکهyاینyبرایy.استyضروریyنوزادyتنفسیy-قلبیyپایشy،شکمyبهyخوابیدهyوضعیتyدر
yسمتyیکyبهyراyنوزادyسرyدادهyقرارyنوزادyسرyتاyلگنyزیرyبسیارکوچکyتاشدهyملحفهyیکy،نمایدyحفظyشکمyبهyخوابیدهyوضعیت

بگردانیدyوyرویyنوزادyراyباyیکyپتوyبپوشانید.

چگونه نوزاد را طاق باز بخوابانیم؟
yاشارهyاینyازyپیشyکهyهمانطورyبنابراینy.شوندyمیyدورyبدنyمیانیyخطyازyنوزادyپاهایyوyهاyدستy،آشیانهyبدونyبازyطاقyوضعیتyدر
yکارyاینyانجامyبرایy.شودyنزدیکyصورتyبهyهاyدستyوyشکمyبهyپاهاyکندyکمکyوyاحاطهyراyنوزادyدورتادورyآشیانهyکهyگرددyدقتyشد

بهyنکاتyزیرyدقتyشود.

yyy.باشدyنشدهyخمyعقبyبهyیاyجلوyبهyاندازهyازyبیشyسرyکهyشودyدقتyوyچرخاندهyطرفyیکyبهyسر
yy.گیردyقرارyسرyوyگردنy،هاyشانهyزیرyدرyهواییyراهyشدنyداشتهyنگهyبازyبرایyکوچکyتاشدهyملحفهyیکy،نیازyصورتyدر
yy.نگرددyبرyعقبyبهyهاyشانهyکهyشودyدقتy.قرارگیردyصورتyنزدیکیyدرyبتواندyهاyدستyکهyطوریyشودyخمyجلوyبهyهاyدستyوyهاyشانه
yy.شودyخمyکمیyهاyآرنج
yy.باشدyداشتهyتماسyآشیانهyدیوارۀyباyکاماًلyبازوها
yy.نشوندyشکلyMyوyنگردندyدورyهمyازyپاهاyکهyشودyدقتy.باشدyبدنyوسطyخطyراستایyدرyلگن
yyy.شودyدادهyقرارyیکدیگرyبهyنزدیکyوyخمyکمیyزانوها
yy.باشدyداشتهyتماسyآشیانهyدیوارهyباyپاهاyکفyوyیکدیگرyنزدیکy،شدهyخمyکمیyپاهاyمچ
yy.بپوشانیدyپتوyیکyباyراyنوزادyروی

yسندرمyبروزyازyاستyخانهyدرyنوزادyکهyزمانیyوضعیتyاینy.شودyخواباندهyبازyطاقyوضعیتyبهyبیشترyنوزادy،هفتگیy37yتاy35yسنyاز
y.کاهدyمیy)SIDS(yشیرخوارانyناگهانیyمرگ

yصورتyبهyملحفهyکهyباشدyمیyضروریyنکتهyاینyبهyتوجهy)نوزادyکردنyقنداقyاصطالحyبه(yپارچهyدرونyنوزادyپیچیدنyموردyدر
yامکانyتاyباشدyملحفهyازyبیرونyنوزادyهایyدستyهمچنینy،نرودyبینyازyملحفهyدرونyنوزادyتحرکyتاyشودyپیچیدهyنوزادyدورyشل

حرکتyوyمکیدنyدستyهاyبرایyنوزادyوجودyداشتهyباشد.

جنس اقالم مورد استفاده برای وضعیت دهی نوزاد نارس
yyy.استyبستریyنوزادyبهyدهیyوضعیتyبرایyانتخابyبهترینy،مالیمyهایyرنگyباyپرزyبدونyوyلطیفy،نرمyهایyملحفهyوyپتوها
yyyموردyآنyعفونتyکنترلyوyبودنyتمیزy،صورتyاینyدرy.استyمناسبyمنظورyاینyبرایyنیزyyنمودهyتهیهyنوزادyبرایyخانوادهyکهyپتویی

توجهyقرارyگیرد.yمیyتوانyآنyراyبرایyشستشویyدوبارهyدرyاختیارyخانوادهyقرارyداد.
yyy.شودyانتخابyایyژلهyجنسyازyنوزادyتختyتشکyاستyبهتر

نکته 1:

نکته 2:
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وضعیت نوزاد هنگام مراقبت آغوشی
yهاyشانهyدرyکهyگیردyقرارyطوریyسینهyقفسهyرویyنوزادyگرددyدقتy،مادرyیاyپدرyسینهyرویyنوزادyدادنyقرارyزمانyدرyآغوشیyمراقبتyدر
yتاyنمایدyمیyکمکyاوyبهy،مناسبyوضعیتyیکyدرyمادرyقرارگیریyامکانyباyراحتیyصندلیyوجودy.نشودyایجادyعقبyبهyقوسyبازوهاyو

بتواندyوضعیتyمناسبیyبرایyنوزادشyتأمینyکند.
yyyکردنyبلندyمبحثyدرyکهyهمانگونهyوyایستدyمیyنوزادyانکوباتورyکنارyمادر

yبهyکردهyجمعyراyنوزادyهایyاندامyدستyیکyباy،شدyگفتهyنوزادyجابجاییyو
yوyکمرyوyسرyپشتyدیگرyدستyباyوyدهدyمیyشکلyCyوضعیتyنوزادyبدن

.)2-6yشکل(yکندyمیyحمایتyراyنوزادyکمرyوyهاyشانه
yyyشکلyC yوyشدهyجمعyوضعیتyدرyراyنوزادش y،مادر yکهyحالیyدرyاکنون

حمایتyمیyنمایدyبهyآرامیyنوزادyراyبلندyمیyکندyوyرویyشانهyخودyمیyگذارد.
yyyتواندyمیy،کردهyحفظyدستyیکyبا yراyنوزادشyمادرyکهyحالیyدر

yمراقبت yمخصوصyلباس yدرون yرا yاو yوضعیتyدیگرش yدستyبا
آغوشیyاصالحyنماید.

yyyبایدyمادرy.لغزاندyمیyاست Cyنوزادشyوضعیتyهمچنانyکهyدرحالیyمخصوصyلباسyدرونyپستانyدوyبینyراyنوزادyآرامیyبهyمادر
اطمینانyیابدyکهyبدنyنوزادشyدرyوضعیتyجمعyشدهyباشدyوyدستyهاyوyزانوهاyبهyخطyوسطyبدنyنزدیکند.

yy.شودyمیyپوشاندهyکالهyنوزادyبهyوyگرددyمیyمرتبyآغوشیyمراقبتyمخصوصyلباسyاکنون
yyyوyلگنyحمایتyباyبنابراینyوyشودyمیyشلyویyبدنyاستyعمیقyخوابyمرحلهyدرyنوزادyکهyزمانیyکردyنشانyخاطرyمادرانyبهyباید

باسنyنوزادyبهyسمتyباال،yبدنyویyراyدوبارهyحمایتyکردهyتاyراهyهواییyهمچنانyبازyبماند.
yy.باشدyساعتyیکyحداقلyبایدyآغوشیyمراقبتyزمانyمدتyطولyنوزادyبیداریyوyخوابyالگویyحفظyدلیلyبه

نکته:yپسyازyخاتمهyمراقبتyآغوشی وyزمانیyکهyنوزادyبهyانکوباتورyبرگردانیدهyمیyشودyمراحلy5yتاy1yبایدyاجراyگردد.

اصول بلند کردن و جابجایی نوزاد 
هرyگونهyجابجایی،yبرایyنوزادyیکyاسترسyمحسوبyمیyشود.yرعایتyمواردyزیرyبرایyکاهشyاسترسyنوزادyکمکyکنندهyاست.

yy.شودyبلندyآرامیyبهyنوزادyوyپرهیزyنوزادyناگهانیyکردنyبلندyاز

yyyبایدy)والدینyیاyکارکنان(yمراقبyدستyدوyهرy،نارسyنوزادyجابجاییyبرای
درگیرyباشد.

yyyوyنمایدyحمایتyراyنوزادyایyشانهyکمربندyوyگردنy،سرyپشتyدستyیکyهمواره
کمربندyلگنیyوyپاهاyدرyدستyدیگرyباشد.

حمایت نوزادشکل 2-7. 

2-6
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yyyدرy،ترازوyیاyوالدینyآغوشy،دیگرyتختیyبهyانتقالyبرایyنوزادy،کردyبلندyبسترyازyپیشگفتyشرحyبهyراyنوزادy،مراقبyکهyآنyازyپس
نزدیکyباالتنهyفردyمراقبyقرارyگیردyوyجابجاyگردد.

yy.گرددyحفظyبدنyشدگیyجمعyوضعیتy،نارسyنوزادyجابجاییyوyکردنyبلندyحین

yy.شودyدادهyآموزشyنیزyوالدینyبهyآموزشیyرسانهyیاyآموزشیyهایyکالسyقالبyدرyمواردyاین

روش بلند کردن و جابجایی نوزاد

yyyدرyبدنشyطبیعیyطورyبهy،استyپشتyبهyخوابیدهyوضعیتyدرyنوزادyکهyهنگامی
yبیرونyبهyچرخیدهyحالتyبهyکمربندyوyلگنیyکمربندyوyداردyقرارyاکستانسیونyوضعیت

.)2-8yباشد)شکلyمیyبدنyازyدورyو

yyy،بدن yنزدیک yوضعیتyبه yرا yویyهایyشانه yآرامی yبه yابتدا y،نوزاد yکردن yبلند yبرای
.)2-9yشکل(yآوریدyدرyشدهyجمعyوyداخلyبهyچرخیده

yy.)2-10yشکل(yداریدyنگهyبدنyوسطyخطyدرyوyاشyسینهyقفسهyرویyراyنوزادyهایyدست

yyyوyلگنy،دیگرyدستyباyوyداریدyنگهyسینهyقفسهyرویyراyنوزادyبازوهایyتانyدستانyازyیکیyبا
yشدهyجمعyوyداخلyبهyچرخیدهy،بدنyنزدیکyصورتyبهyبدنyوسطyخطyدرyراyنوزادyهایyران

.)2-11yشکل(yشوندyداشتهyنگهyشدهyجمعyوضعیتyدرyزانوهاyکهyطوریy،داریدyنگه

شکل 2-8

شکل 2-9

2-10yشکل

y2-11 شکل

2-7
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yyyتاyبلغزانیدyنوزادyباالتنهyسمتyبهyآرامیyبهyداشتیدyنگهyراyنوزادyپاهایyکهyراyدستی
yانگشتy3yباy.شودyآزادyدیگرتانyدستyوyداریدyنگهyنیزyراyنوزادyهایyدستyبتوانید
yوyشستyانگشتyباyوyداریدyنگهyراyنوزادyزانوهایyوyلگنy،بازوهاy،تانyدستyوسطی
yشدهyجمعyوضعیتyدرyنوزادyلگنyتاyداریدyنگهyراyنوزادyهایyرانyپشتy،تانyکوچک

y.)2-12yشود)شکلyحمایتyنیزyوضعیتyاینyدرyوyداشتهyنگه

yyyسرyکاماًلyوyببریدyنوزادyگردنyوyسرyپشتyشدهyآزادyاکنونyکهyراyدیگرتانyدست
.)2-14yوy2-13yنمایید)شکلyحمایتyراyگردنyو

yyyهاyمهرهyستونyکهyطوریy،بچرخانیدyنوزادyپشتyسمتyبهyراyتانyدستyساعدyآرامیyبه
.)2-16yوy2-15yشکل(yشودyحمایتyساعدyتوسطyکاماًل

y2-12 شکل

y2-14 شکل

2-13yشکل

y2-16 شکل

2-15yشکل
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yبدنیyحالتyاینyکنندyسعیyکارکنانyوyآوردyفراهمyراyنارسyنوزادانyنوزادyبهyدهیyوضعیتyلوازمyوyاقالمyبایستیyبیمارستانyبنابراین
yکهyاستyضروریy.نمایندyرعایتyپهلوyبهyوyشکمyبهyخوابیدهy،بازyطاقyازyاعمy،دهندyمیyنوزادyبهyکهyهاییyوضعیتyتمامیyدرyرا
وضعیتyدهیyدرستyنوزادyتوسطyکارکنانyبهyوالدینyآموزشyدادهyشودyتاyآنهاyنیزyدرyزمانyمراقبتyازyنوزادyبرyآنyاهتمامyورزند.

تغذیه خوراکی نوزاد با رویکرد مراقبت تکاملی ½
y،قبولyقابلyحجمyباyخوراکیyتغذیهy.استyوالدینyبرایyهمyوyپزشکیyمراقبانyبرایyهمyموفقیتyیکyنارسyنوزادyخوراکیyتغذیهyآغاز

yy.گویندyمیy2دهانیyتغذیهyآنyبهy،شودyتغذیهyبطریyیاyفنجانy،مادرyپستانyباyبتواندyنوزادyکهyزمانیy.شودyمیyانجامy1معدیyلولهyتوسطyابتدا

مراقبت تکاملی در تغذیه نوزاد با لوله معدی

yتغذیهyازyپسyوyحینy،پیشyراyنوزادyرفتارهایy،مراقبyکهyنیستyمعنیyبدانyاینyاماyاستyفعالyغیرyنسبتyبهyفرایندیy،لولهyباyتغذیه

yیکyزیرyمواردyانجامy.شودyمیyنوزادyدرyاسترسyرفتارهایyبروزyسببy،لولهyدرونyشیرyحجمyباالیyسرعتyبساyچهy.بگیردyنادیده

yy:داردyهمراهyبهyراyمعدیyلولهyتوسطyموفقyتغذیه

yy.بشویدyبدرستیyراyخودyدستانy،مراقب

yyyرفتارهایyبروزyسببyتختyدرونyنوزادyتغذیهy.شودyانجامyyلولهyباyتغذیهyگرفتهyقرارy)والدینyیاyکارکنان(yمراقبyآغوشyدرyنوزاد

استرسyدرyنوزادyمیyشود.

yy.باشدyداشتهyوجودyنوزادyبرایyانگشتانyمکیدنyامکانyتاyگرددyحفظyشدهyجمعyصورتyبهyنوزادyوضعیتy،تغذیهyحین

yy.گرددyمحافظتyمستقیمyنورyازyنوزادyچهرهy،تغذیهyحینyدر

yyyانگشتyگذاشتنy.بچکاندyنوزادyزبانyرویyشیرyقطرهyچندyوyکندyآغشتهyشیرyبهyراyخودyانگشتyتواندyمیyمادرy،لولهyباyتغذیهyضمن

y.باشدyمیyنوزادyبرایyآنyتقویتyوyمکیدنyتمرینyتواندyمیyنوزادyدهانyدرyشیرyبهyآغشته

yyyباالیyشیرyمحتویyسرنگyکردنyآویزانyازy.استyحامیyبهترینyمادرy،معدیyلولهyانتهایyبهyمتصلyشیرyمحتویyسرنگyداشتنyنگهyبرای

yسببyوyگرددyمیyنوزادyمعدهyواردyکوتاهیyزمانyمدتyدرyسرنگyدرونyشیرyحجمy،جاذبهyنیرویyدلیلyبهy.شودyپرهیزyنوزادyتخت

yگاهیy.شودyمیyنوزادyبدنyوتابیyپیچyحرکاتy،سینهyقفسهyیاy/وyهاyچشمyدورyپریدگیyرنگy،سیانوزyجملهyازyاسترسyرفتارهایyبروز

اوقاتyنیزyبهyدلیلyورودyیکبارهyحجمyشیرyبهyمعده،yنوزادyحجمyزیادیyازyشیرyراyبرyمیyگرداندyوyاینyخطرyآسپیرهyکردنyراyباالyمیyبرد.

yy:نمودyتغذیهyراyنوزادyزیرyالگویyباyتوانyمیyمشکالتیyچنینyبروزyازyپیشگیریyمنظورyبه

yyyسرعتyشدنyکندترyبرایyیاyشودyتکرارyکارyاینyدوبارهyوyشمردهyyشمارهy2y،زدهyتاyانگشتyباyراyمعدیyلولهy،شیرy2ymLyهرyازyپس
1. Feeding via Gavage
2. Oral feeding
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yyy.شودyترyنزدیکyنوزادyصورتyبهyلولهy،شیرyجریان

yyyدرyآرامیyباyراyخودyدستyوyبگیردyآغوشyدرyعمودیyحالتyبهyراyنوزادy،مراقبyسپسyنمودهyمکثyثانیهyچندyبرایy،تغذیهyازyپسy

y.شودyکمکyنوزادyمعدهyازyهواyخروجyبهyتاyبکشدyپایینyوyباالyسمتyبهyنوزادyپشت

yy.گرددyپرهیزyًاکیداy)آروغyگرفتن(yهواyخروجyبرایyنوزادyپشتyبهyضربهyزدنyازy

تغذیه دهانی نوزاد 

y،نوزادyمهارتyبردنyباالyوyدهانیyتغذیهyبهyلولهyباyتغذیهyازyگذارy.استyبطریyیاyفنجانy،مادرyپستانyباyنوزادyتغذیهyشاملy،دهانیyتغذیه

y-عصبیy،حرکتیy-عصبیy،حرکتیy-حسیyتکاملyنیازمندy،دهانیyتغذیهyتکاملyفرایندy.باشدyمیyنارسyنوزادانyبزرگyهایyچالشyازyیکی

yکارکردهایyناکاملyبلوغy،مستقلyتنفسyنتیجهyدرyوyتنفسیyدستگاهyناکافیyبلوغy،نارسyنوزادانyدرy.استyمرکزیyعصبیyدستگاهyوyفیزیولوژیک

yازy.استyدهانیyتغذیهyآغازyتأخیرyاصلیyعواملyازyتنفسyوyبلعy،مکیدنyهماهنگیyبرایyنوزادyناتوانیyنیزyوyمریyحرکاتyوyتنفسyوyبلعy،مکیدن

y.شودyدادهyشرحyنوزادyتغذیهyدرyآنyاهمیتyوyیکyهرyتکاملyروندyyداردyضرورتy،استyپیشگفتyموضوعاتy،تأخیرyاینyاصلیyعلتyکهyآنجا

تکامل عملکرد مکیدن

y،شیرyسربطریy،مادرyپستانyباyدهانyتماسyباyمکیدنy.شودyمیyظاهرyمکیدنyرفلکسyصورتyبهy،تولدyازyپسyوyآغازyرحمyدرونyدرyمکیدن

پستانکyیاyانگشتانyدستyآغازyمیyشود.yدوyموردyاولyبهyعنوانyمکیدنyخوراکیyوyدوyموردyآخرyمکیدنyغیرخوراکیyمحسوبyمیyشود.

yمایعیyاینکهyبدونy،مکدyمیyراyدیگریyچیزyیاyپستانکyیکy،مادرyدستy،مادرyخالیyپستانyنوزادyکهyاستyزمانیyغیرخوراکیyمکیدن

yسازیyآرامyخودyبرایyشدهyمادرyحضورyعدمyزمانyدرyمکیدنyافزایشyسببyنارسyنوزادانyدرyغیرخوراکیyمکیدنy.کندyخودyدهانyوارد

وyکمکyبهyآرامشyوyتنظیمyخوابyوبیداریyنوزادyمفیدyاست.

زمانیyکهyهدفyمکیدن،yتغذیهyدهانیyوyخوردنyشیرyباشدyمکیدنyخوراکیyبهyکارyمیyرود.

y.استy)منفیyفشار(مکشyوy)مثبتyفشار(yفشردنyقسمتیyدوyچرخهyیکyدارایy،غیرخوراکیyیاyخوراکیyنوعyازyچهyمکیدن
yyyیاyپستانyهالهyکهyزمانیyدرy.استy)دهانyسخت)سقفyکامyسمتyبهyزبانyفشارyوyشودyمیyانجامyافقیyحرکاتyصورتyبهyفشردن

سربطریyدرyدهانyاست،yشیرyبهyسمتyنوکyپستانyیاyبطریyشیرyهدایتyمیyشود.
yyyراهy،نرمyکامyهمزمانyشدهyبیشترyدهانیyحفرهyفضایy،پایینyفکyآمدنyپایینyباy.شودyمیyانجامyعمودیyحرکاتyصورتyبهyمکش

yمایعyکشیدنyسببyدهانیyحفرهyدرونyمنفیyفشارyیکy.گیردyمیyراyپستانyوyشودyمیyحلقهyپستانyدورyنیزyهاyلبyوyبنددyمیyراyبینی
شیرyازyپستانy-yشبیهyنوشیدنyمایعyباyنی-yمیyشود.

yانجامyمکشyسپسyوyفشردنyابتداy.آیندyمیyسرهمyپشتy،پیوستهyوyمنظمyصورتyبهyمکشyوyفشردنy،یافتهyتکاملyمکیدنyیکyدر

y،دهدyفشارyوyبلیسدyراyمادرyپستانyتواندyمیyتنهاyنارسyنوزادyبنابراینy.یابدyمیyتکاملyمکشyمهارتyازyزودترyفشردنyمهارتy.شودyمی
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yتنهاyنیاوردهyبدستyراyمکشyمهارتyهنوزyکهyنارسیyنوزادyشودyمیyمشاهدهyدلیلyهمینyبهy.بکشدyبیرونyآنyازyراyشیرyتواندyنمیyاما

yحلقهyوyچسباندنyتواناییyنارسyنوزادyابتداyدرyنیزyمشاهداتyدرy.بخوردyبطریyازyراyشیرyتواندyمیyلیسیدنyوyفشردنyمهارتyداشتنyبا

کردنyلبyهاyبهyدورyپستانyراyنداردyوyبهyاصطالحyنمیyتواندyپستانyراyبگیرد.

مکیدن خوراکی موفق

yپذیردyانجامyبایدyزیرyمراحلyمعدهyبهyشیرyآمیزyموفقیتyوyایمنyانتقالyبرایyکهyبطوریy،استyبستهyمدارyدستگاهyیکyمانندyموفقyخوراکیyمکیدن
yyyوyندهدyرخyنیزyتنفسyقطعyوyنشودyآسپیرهyشدهyخوردهyشیرyتاyباشدyهماهنگیyمریyحرکاتyوyتنفسyوyبلعy،مکیدنyکارکردyبین

بهyدنبالyآنyباyکارکردyصحیحyمری،yشیرyواردyمعدهyشود.
yyy،توقفyبرایyنوزادyگیریyتصمیمyسببy،آیدyمیyدستyبهy)مریyوyتنفسy،بلعy،مکیدن(yکارکردهاyاینyازyیکyهرyازyکهyبازخوردی

تأخیرyیاyازyسرyگیریyدوبارهyوyادامهyمکیدنyمیyشود.

yحرکتyسببy،مناطقyاینyتکاملy.گیردyمیyانجامyمیانیyمغزyدرyمناطقیyکنترلyباy،مریyحرکاتyوyتنفسy،بلعy،مکیدنyدارyریتمyعملکردyاین

y.داردyوجودyهماهنگyعملکردyاینy،رسیدهyنوزادyدرy.شودyمیyمعدهyتاyدهانyازyشیرyمؤثر

yدرگیرyدهانیyحفرهyتنهاyحالyاینyدرy.دهدyمیyرخyبلعyعملyحداقلy،بلعدyمیyراyخودyبزاقyتنهاyنوزادy،غیرخوراکیyمکیدنyدرyکهyآنجاyاز

yمکیدنyدرyوyمکیدنyچرخهyیکyخوراکیyمکیدنyدرy.شودyمیyانجامyمریyحرکاتyوyتنفسy،بلعyعملکردهایyازyمستقلy،کارyاینyوyاست

yدلیلyهمینyبهy.دهدyمیyقورتyراyخودyبزاقyتنهاyنوزادyغیرخوراکیyمکیدنyحینyدرy.شودyمیyانجامyمکیدنyچرخهyدوy،غیرخوراکی

yیکyتنهاy،خوراکیyمکیدنyدرyکهyحالیyدرy.دهدyمیyرخyمکیدنyچرخهyدوy،واحدyزمانyیکyدرyبودهyتندترy،غیرخوراکیyمکیدنyکهyاست

yمکیدنyمهارتyزودترyنوزادy،غیرخوراکیyمکیدنyدرy،خوراکیyمکیدنyبهyنسبتyبنابراینy.افتدyمیyاتفاقyواحدyزمانyدرy،مکیدنyچرخه

yتغذیهyتواندyنمیyاماyباشدyمیyثانیه yدرyمکیدنyتعدادyبرایyمناسبyمعیارyیکy،غیرخوراکیyمکیدنy.آوردyمیyدستyبهyراyغیرخوراکی

خوراکیyنوزادyوyآمادگیyویyراyبرایyآغازyتغذیهyدهانیyپیشyبینیyنماید.

مکیـدن غیرخوراکی

مکیـدن

بلـععملکرد مری

تنفـس

مکیـدن خوراکی ارتبـاط موثر

مکیـدن

بلـععملکرد مری

تنفـس

1
2

3

ارتباط مکیدن، بلع و تنفس و حرکات مری در مکیدن خوراکی و غیرخوراکی شکل 3-2.
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تکامل فرایند بلع

yحلقyبهyبایدyشیرy،مکیدنyنوبتyیکyهرyباy.نیستyیافتهyتکاملyفرایندyاینy،نارسyنوزادانyدرy.استyمرویyوyحلقیy،دهانیyمرحلهyشاملyبلعyفرایند

yوyحلقy،دهانyانتهایyازyشیرyانتقالyفرایندyدرyتأخیریyگونهyهرy.شودyانجامyبعدیyمکیدنy،آنyازyپسyوyبرسدyمعدهyبهyسپسyکردهyحرکتyمریyو

مری،yفرایندyطبیعیyخوردنyوyتغذیهyراyدچارyاختاللyکردهyسببyبروزyمواردیyنظیرyخفگی،yاختاللyوyقطعyتنفسyوyآسپیرهyکردنyشیرyمیyگردد.

yyبلعyفرایندyدهانیyمرحله

yوyمدیریتyتواناییyبزرگترyنوزادانy،نمونهyبرایy.استyمژثرترyوyترyیافتهyتکاملyنیزyبلعyفرایندy،بیشترyنارسyنوزادyجنینیyسنyهرچه

yدهانyانتهایyسمتyبهyدهانیyحفرهyازyراyشیرy،آنyتوسطyزبانyکهyنیروییyمیزانy.دارندyخودyدهانyدرyراyشیرyزیادترyهایyحجمyنگهداری

yداشتهyنگهyدهانyدرyمایعyحجمyیکyکهyزمانیy.استyبلعyدفعاتyکنندهyتعیینy،شودyآغازyبلعyرفلکسyتاyفرستدyمیyحلقیy-دهانیyحفرهyو

yزودهنگامyوyسریعyعبورyازyتاyشوندyمیyفشردهyهمyبهyنرمyکامyوyزبانyعقبyکهyمعنیyبدینy.شودyمیyفعالyyزبانی-کامیyاسفنکترy،شودyمی

y،کندyمیyپیشگیریyمایعyشدنyپخشyازyتنهاyنهy،اسفنکترyاینyباالیyدرy،دهانyدرyمایعyداشتنyنگهy.گرددyپیشگیریyحلقyسمتyبهyمایع

y.شودyمیyدهانی-حلقیyحفرهyسمتyبهyمایعyحرکتyتسهیلyسببyوyشودyمیyشلyاسفنکترyیافتهyافزایشyنیزyاسفنکترyباالیyفشارyبلکه

زمانیyکهyاسفنکترyزبانی-yکامیyشلyشد،yعملyبلعyآغازyمیyگردد.

بهyدلیلyنیازyاینyعملکردهاyبهyمهارتyآموزی،yنوزادانyنارسyباyبلوغyناکافی،yتعادلyمکیدنyوyبلعyباyمشکلyمواجهyمیyشود.

yyبلعyفرایندyدرyحلقیyمرحله

yاینy.راندyمیyمریyفوقانیyاسفنکترyمحلyدرyحلقyسمتyبهyراyشیرyشدهyآغازyحلقyروندهyپیشyدودیyحرکاتy،بلعyرفلکسyآغازyبا

yبستهyزمانyهمچنینy.بنددyمیyراyحلقyوyحنجرهyراهyنیزyگلوتyاپیy.یابدyپایانyمحلyبهyبعدیyمحتوایyرسیدنyازyپیشyبایستیyعمل

y.شودyنمیyنایyواردyشیرyشدهyمحلyازyشیرyایمنyعبورyسببyنیزyگلوتyاپیyشدن

yyبلعyفرایندyدرyمرویyمرحله

yدارایyمریy.شودyمیyمعدهyسمتyبهyحلقyازyشیرyانتقالyتأخیرyسببy،آنyتحتانیyاسفنکترyوyمریyبدنهy،مریyفوقانیyاسفکترyناکافیyبلوغ

yباy.باشدyمیyروندهyپسyمریyغالبyحرکاتy،ترyنارسyنوزادyچهyهرy.استyخودyمحتویاتyروندهyپسyوyبرندهyپیشyحرکتyنوعyدو

yبرندهyپیشyدودیyحرکاتyشدهyکمyراندyمیyمریyباالیyسمتyبهyراyمریyمحتویاتyکهyروندهyپسyدودیyحرکاتyنوزادyتکاملyافزایش

y.یابدyمیyافزایشyمعدهyسمتyبهyمریyمحتویات
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قرار دادن چند قطره شیر روی زبان نوزاد در حین تغذیه توسط لوله معدی، به تکامل رفلکس بلع نوزاد نارس کمک 

قابل توجهی می نماید. 

تکامل فرایند تنفس

yهاyپژوهشy.کشدyمیyنفسy1/5yتاy1yبینyثانیهyهرyدرyمتوسطyطورyبهyنوزادy،)دقیقهyدرyبارy60yتاy40yبین(yطبیعیyنوزادyتنفسyتعدادyبا

yدرyکشیدنyنفسyبرایyکافیyزمانyنوزادyاستyممکنyبنابراینy.کشدyمیyطولyثانیهy0/7yتاy0/35yبینyبلعyفرایندyیکyکهyاندyدادهyنشان

yتغذیهyحینyدرy.خوردyمیyبهمy)اکسیژنyتقاضایyوyعرضه(yتهویهyوyرسانیyاکسیژنyبینyتعادلyنتیجهyدرy.باشدyنداشتهyراyبلعyچندینyبین

yبینyتعادلyخوردنyبهمyسببyرخدادهاyاینy.یابدyمیyکاهشyدمyزمانyشدهyترyطوالنیyبازدمyزمانy،یافتهyکاهشyایyدقیقهyتهویهy،دهانی

yوyرسیدهyنوزادانyدرy.شودyانجامyمناسبyزمانyدرyتنفسyوyبلعyکهyاستyزمانیyایمنyبلعy.شودyمیyاکسیدکربنyدیy-اکسیژنyتبادل

y،نداردyوجودyهواyورودیyجریانyکهyزمانیyیعنی(yداردyوجودyریویyکردنyآسپیرهyخطرyکمترینyکهyشودyمیyانجامyزمانیyبلعy،بزرگساالن

yاماy.شودyمیyمتوقفyدمyعملyوyبستهyهواییyراهy،بلعyزمانyدرyکهyمعناستyبدینyاینy.)تنفسیyوقفهyطولyدرyیاyدمyپایانy،بازدمyحینyمثاًل

yوyخونyجریانyاکسیژنyاشباعyافتyخطرyاینyوyشودyمیyانجامyدمyزمانyیاyوyتغذیهyازyناشیyتنفسyقطعyزمانyدرyبلعy،نارسyنوزادانyدر

yوyمکیدنyعملy30yتاy10y،خوراکیyمکیدنyزمانyدرy،رسیدهyنوزادyدرy.دهدyمیyافزایشyپنهyتاکیyباyنوزادyدرyبخصوصyراyکردنyآسپیره

بلعyانجامyمیyشودyوyپسyازyآنyنوزادyنفسyمیyکشد.yدرyنوزادانyنارس،yپسyازy3yتاyy5yعملyمکیدنyوyبلع،yنوزادyآغازyبهyتنفسyمیyنماید.

y34yتاy32yسنyدرyوyظاهرyلقاحyازyپسyهفتگیy28yسنyدرyنارسyنوزادانyدرyبلعyوyمکیدنyتعاملyکهyاندyکردهyگزارشyهاyپژوهشyبرخی

y.شودyمیyایجادyتنفسyوyبلعy،مکیدنyبینyهماهنگیy،لقاحyازyپسyهفتگی

اهمیت تون مناسب عضالت در افزایش مهارت تغذیه دهانی نوزاد نارس

yتونy.انجامدyمیyدهانیyتغذیهyتداومyوyحفظyبهyسرآخرyکهyشودyمیyنوزادyدرyدهانیyتغذیهyمهارتyافزایشyسببyعضالتyمناسبyتون

y.دارندyدخالتyظریفyحرکاتyوyمناسبyدهیyوضعیتyدرyشدهyعضالنیyانقباضyسببyکهyاستyغیرفعالyوyفعالyاجزایyشاملyعضالنی

yکاهشyسببyهیپوتونیy.رسدyمیyفوقانیyهایyاندامyوyتنهyبهyسپسyوyآغازyتحتانیyهایyاندامyازyعضالنیyتونyتکاملy،بارداریy28yهفتهyدر

yغیرمؤثرyگرفتنyسببyحالyعینyدرy.شودyمیyمکیدنyکارyافزایشyنتیجهyدرyوy)منفیyفشار(yمکشyکاهشyوyدهانیyتغذیهyشدنyنهادینه

yهالهyدورyکاملyراyدهانy،مکیدنyطولyدرyیاyبازyراyدهانشyکافیyاندازهyبهyتواندyنمیyنارسyنوزادyکهyمعنیyبدینy.شودyمیyپستانyهاله

yوضعیتy.نمایدyمیyمؤثریyکمکyتغذیهyبهyویyبهyمناسبyوضعیتyدادنyوyنوزادyبدنyحمایتy،دهانیyتغذیهyآغازyباy.کندyحلقهyپستان

yمؤثرyسازیyخودآرامyوyتنهyوyسرyبهترyکنترلy،قدامیyهایyدندهyترyراحتyحرکاتyسببyداشتهyنوزادyبرایyتوجهیyقابلyاثراتyپهلوyبه

درyنوزادyمیyشود.

نکته:
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موارد قابل توجه برای تشخیص زمان آغاز تغذیه دهانی
yتشخیصyبرایy.شودyدادهyتشخیصyوyگیردyقرارyبررسیyموردyلولهyباyتغذیهyقطعyازyپیشyبایدy،دهانیyتغذیهyآغازyبرایyنوزادyآمادگی

yزمانyتشخیصyدرyکهyاستyعواملیyجملهyازy،2-4جدولyدرyشدهyذکرyمواردy.دارندyاهمیتyنوزادیyعواملy،دهانیyتغذیهyآغازyزمان

yدهانیyتغذیهyآغازyتواندyمیyنوزادyدرyآنهاyوجودyکهyهستندyمواردیy،چپyسمتyستونy.نمودyتوجهyآنهاyبهyبایدyنوزادyدهانیyتغذیهyآغاز

y.باشدyنوزادyبرایyدهانیyتغذیهyآغازyبرyایyنشانهyتواندyمیy،راستyسمتyستونyمواردyوجودy.اندازدyتأخیرyبهyرا

عوامل نوزادی زمان آغاز تغذیه دهانی نوزاد نارسجدول 2-4.

عوامل تأخیری عوامل تسریع کننده

شدتyنارسی مشارکتyنوزادyدرyتغذیه

مشکالتyتنفسی کارکردyدرستyعضالتyمربوطyبهyمکیدن

ریفالکس،yاختالالتyحرکتیyوyالتهابyمری کارکردyدرستyعضالتyمربوطyبهyبلع

ناهنجاریyهایyبدوyتولد کارکردyدرستyعضالتyمربوطyبهyتنفس

ناهنجاریyهایyقلبی هماهنگیyکارکردyمکیدن،yبلعyوyتنفسyباyیکدیگر

ناهنجاریyهایyصورت کارکردyدرستyمری

اختالالتyدستگاهyعصبی پایداریyبالینی

صدماتyمغزی سنy)پسyازyلقاح(yنوزاد

فلجyمغزی وزنyنوزاد

چگونگی آغاز تغذیه دهانی

y،بزرگترyوyهفتهy32yلقاحyازyپسyسنyباyنوزادانyدرyشودyمیyتوصیهyاماyنداردyوجودyدهانیyتغذیهyآغازyدرyنارسyنوزادyبرایyدقیقیyسن

آزمونyوyخطاyبرایyآغازyتغذیهyدهانیyانجامyشود. 

انتقالyازyتغذیهyباyلولهyبهyتغذیهyازyپستانyمادر

yفرایندyاینyدرyبایدyمادرy،موفقیتyبهyدستیابیyبرایy.داردyبستگیyمختلفیyعواملyبهyمادرyپستانyازyتغذیهyبهyلولهyباyتغذیهyازyانتقال

yنیازyبساyچهy.استyبرانگیزyچالشyوyکندyبسیارy،فرایندyاینyسرعتyکهyنمودyآگاهyمهمyاینyازyراyمادرyبایدy.باشدyداشتهyفعالyمشارکت

yنوزادyاستyممکنyگاهy.یابدyکاهشyدهانیyتغذیهyمداخالتy،دهانیyتغذیهyتحملyعدمyوyمشکالتyباyنوزادyمواجههyصورتyدرyکهyباشد

yابتداyدرyنیستyالزمyکهyشودyتوجهyبایستیy.نمایدyپیشرفتyبهyآغازyدوبارهyسپسyوyنمایدyتوقفyمدتیy،انتقالyاینyمراحلyازyیکیyدر
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yمعدیyلولهyباyراyخودyغذاییyوعدهyباقیyوyتغذیهyپستانyازyابتداyتواندyمیyنوزادyبلکهy.نمایدyتغذیهyمادرyپستانyازyکاملyوعدهyیکyنوزاد

yلولهyباyتواندyمیyتغذیهy،ویyحضورyعدمyزمانyدرyبودهyمادرyپستانyازyتغذیهyبهyتوجهy،مادرyحضورyهنگامyدرyهمچنینy.نمایدyدریافت

yوعدهy6yتاy5yبهyدستیابیyصورتyدرy.یابدyمیyانتقالyپستانyازyتغذیهyبهyنیزyشبyهایyوعدهy،تمایلyصورتyدرyحتیy.شودyانجامyمعدی

yدوبارهyنوزادyشدنyخستهyصورتyدرy.بماندyباقیyالگوyاینyبرyساعتy72yتاy48yبرایyتواندyمیyنوزادy،مادرyپستانyازyتغذیهyهمyسرyپشت

y،خستهyیاy/وyآلودyخوابyنوزادyدرy.باشدyمیyانتقالyاینyدرyمهمیyعاملyنیزyنوزادyبیداریyوyخوابyسطوحy.شودyمیyانجامyلولهyباyتغذیه

yشود. هرگاهyمیyکمyمعدیyلولهyتوسطyتغذیهyدفعاتyازyوyافزودهyپستانyازyتغذیهyدفعاتyبرyتدریجyبهy.شودyمیyانجامyyلولهyباyتغذیه

yبرyوyاندازیدyتأخیرyبهyراyتغذیهy،نوزادyنبودنyآمادهyصورتyدرyسنجیدهyراyتغذیهyبرایyآمادگیyعالیمyشدyگرفتهyنوزادyتغذیهyبهyتصمیم

اساسyنیازyنوزادyرفتارyکنید.

تسریعyفرایندyانتقالyتغذیهyباyلولهyyبهyتغذیهyدهانیyتوسطyتحریکyحسی-yحرکتیyدهانyنوزادy)مکیدنyمؤثر(

مراحلyگامyبهyگامyفرایندyانتقالyتغذیهyباyلولهyمعدهyبهyتغذیهyدهانیyدرyزیرyآمدهyاست.

مرحلهyاول:yماساژyدهانyنوزادyبهyهمراهyمکیدنyغیرخوراکیyدرyزمانyتغذیهyتوسطyلولهyمعدی

yشیرyبطریyازyشیرyکمyبسیارyحجمyیاyمادرyپستانyرویyشیرyلیسیدنyباyخوراکیyتغذیهyآغازy:دومyمرحله

مرحلهyسوم:yتغذیهyازyپستانyمادرyیاyبطریyشیرyبرایyیکyیاyدوyبارyدرyروز

مرحلهyچهارم:yافزایشyتدریجیyتعداد،yحجمyوyطولyمدتyتغذیهyازyپستانyمادرyیاyبطریyشیر

مرحلهyپنجم:yتغذیهyکاملyازyپستانyمادرyیاyبطریyشیر

مراحل مراحل تحریک حسی- حرکتی دهان بر اساس سن پس از لقاح نوزاد جدول2-5.

سن پس از لقاح)هفته( مراحل مراحل تحریک حسی- حرکتی دهان

40yتاy38 y35تا37 34y32تا 31yتاy30

مرحلهyاول

مرحلهyدوم

مرحلهyسوم

مرحلهyچهارم

مرحلهyپنجم
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y)تسریع فرایند انتقال تغذیه با لوله  به تغذیه دهانی به کمک مراقبت آغوشی نوزاد )مکیدن مؤثرy

yوyفشردنyمرحلهy،مکیدنyدرy.استyمرحلهy5yشاملy،آغوشیyمراقبتyکمکyبهyمادرyپستانyازyکاملyتغذیهyبهyyلولهyباyتغذیهyازyانتقال

yراyشیرyوyبمکدyراyپستانyتواندyنمیyاماy،بزندyلیسyیاyبفشاردyراyپستانyتواندyمیyنارسyنوزادy.یابدyمیyتکاملyمکشyازyزودترy،لیسیدن

yپستانyازyکاملyتغذیهyوyمؤثرyمکیدنyتکاملyیاyپستانyمکشyوyفشردنyبینyمنظمyتوازنy،مکشyمرحلهyتکاملyبرایy.بکشدyبیرونyآنyاز

y.استyاجراییyزیرyمرحلهyپنجy،مادر

مرحلهyاول:yمراقبتyآغوشی:

y،پوشیدهyپوشکyیکyتنهاyکهyعریانyنوزادy،آغوشیyمراقبتyدرy.استyآغوشیyمراقبتy،شیرyعرضهyافزایشyبهyدستیابیyدرyمرحلهyاولین

بینyپستانyهایyمادرyخوابانیدهyمیyشود.

مرحلهyدوم:yلیسیدنyوyبوییدن

yyخودyپستانyفشردنyباyاستyممکنyمادرyکهyاستyشیریyهایyقطرهyلیسیدنy،مادرyسینهyقفسهyرویyبرyنوزادyهایyتجربهyاولینyازyیکی

yوyضعیفyمریyحرکاتyوyتنفسyوyبلعy،مکیدنyهماهنگیyهمچنانy،مرحلهyاینyدرy.دهدyقرارyپستانyنوکyرویyراyآنyازyقطرهyچند

yآغوشیyمراقبتyانجامyازyپیشyبایدyمادرy.رودyخوابyبهyمادرyسینهyقفسهyرویyوyشودyآلودهyخوابyنوزادyاستyممکنy.استyنیافتهyتکامل

پستانyخودyراyبدوشدyوyشیرyآنyراyتخلیهyکندyتاyازyفورانyشیرyپیشگیریyشودyوyنوزادyتنهاyیکyمکیدنyغیرخوراکیyراyتجربهyنماید.

مرحلهyسوم:yمکیدنyحجمyکمyشیرyوyبلعیدنyآن

yدرyازyپیشyبایدyهمچنانyمادرy،مرحلهyاینyدرy.باشدyمیyویyیادگیریyوyتغذیهyزمانyبهترینyاینy.استyفعالyوyبیدارyنوزادy،مرحلهyاینyدر

yاینyدرyنوزادyشودyمشاهدهyکهyصورتیyدرy.شودyپیشگیریyنوزادyدهانyدرyشیرyفورانyازyتاyنمایدyتخلیهyراyپستانشy،نوزادyگرفتنyآغوش

yحرکاتyوyمکیدنyبرایyجستجوyجملهyازyتغذیهyبهyتمایلyرفتارهایyوyگذراندyمیyفعالیتyوyبیداریyدرyراyتریyطوالنیyزمانyمدتy،مرحله

y،مریyحرکاتyوyتنفسyوyبلعy،مکیدنy.کردyتخلیهyکمتریyمیزانyبهyراyپستانy،بعدyدفعاتyدرyتوانyمیy،دهدyمیyبروزyراyدهانyکردنyبستهyوyباز

y.بمکدyنیزyشیرyمقداریyیاyگرفتهyراyپستانyتریyطوالنیyزمانyتواندyمیyنوزادyبنابراینyشدهyترyهماهنگy،دومyمرحلهyبهyنسبت

مرحلهyچهارم:yانتقالyوyخوردنyشیر

yعملyازyپسyتواندyمیyنوزادyکهyمعنیyبدینy.استyیافتهyافزایشyوyبهبودyنوزادyتوسطyشیرyخوردنyوyانتقالyکهyاستyزمانیyمرحلهyاین

yمادرy،مادرyسینهyقفسهyرویyازyنوزادyبرداشتنyاینyازyپسyمرحلهyاینyدرy.شودyخستهyدیرترyوyباشدyداشتهyنیزyمؤثریyتنفسy،مکیدن
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دوبارهyشیرyخودyراyمیyدوشد.yانتظارyمیyرودyنوزادانyنارسyدرyسنy36yهفتگیyجنینیyبتوانندyبهyطورyمؤثریyازyپستانyتغذیهyکنند.

مرحلهyپنجم:yتغذیهyکاملyازyپستانyمادر

درyاینyمرحله،yتغذیهyازyپستانyمادرyکاماًلyدرyنوزادyنهادینهyوyمکیدن،yبلع،yتنفسyوحرکاتyمریyبخوبیyباyیکدیگرyهماهنگyشدهyاند.

yهایyمهارت yباید y،نماید yتجربه yرا yمادر yپستان yاز yکاملی yتغذیه yبتواند yنارس yنوزاد yکه yآن yاز yپیش yکه yاست yمعنا yبدین yمراحل yاین

خودآرامyسازیy)مرحلهyاول(،yمکیدنyغیرخوراکیy)مرحلهyدوم(yوyمکیدنyحجمyکوچکیyازyشیرy)مرحلهyسوم(yراyبدستyآوردهyباشد.

وضعیت نوزاد هنگام قرارگیری روی قفسه سینه و تغذیه از پستان مادر

yمراحلyبهyشدنyنزدیکyوyتغذیهyمراحلyپیشرفتyباy.استyآغوشیyمراقبتyوضعیتy،نارسyنوزادyگرفتنyآغوشyدرyبرایyوضعیتyاولین

yدرyen-faceyوضعیتyوyاستyمؤثریyوضعیتy1بغلیyزیرyوضعیتy.دادyقرارyمختلفیyهایyوضعیتyدرyتوانyمیyراyنوزادy،آنyپایانی

yمادرyپستانyباyنزدیکyتماسyدرyنوزادyوyمادرyدستyرویyنوزادyسرy.باشدyمیyمؤثرyاندyیافتهyتکاملyکاماًلyتغذیهyهایyمهارتyکهyزمانی

yتواندyمیy،آوردyبدستyکافیyمهارتyنوزادشyکردنyبغلyدرyمادرyوyیافتyافزایشyپستانyازyتغذیهyدفعاتyاینکهyازyپسy.گیردyمیyقرار

yدرy.نمایدyحمایتyراyنوزادشy،پستانyگرفتنyدرyتاyکندyمیyکمکyمادرyبهyکهyبخواباندyنیزy2متقابلyایyگهوارهyهایyوضعیتyدرyراyنوزاد

زمانیyکهyپرستارyنزدyمادرyوyنوزادyاستyمیyتوانyنوزادyراyدرyوضعیتyگهوارهyایy3نیزyخواباند.

روش گهواره ای متقابلشکل19-2.وضعیت خوب زیربغلی با خم شدن بازو وران هاشکل 2-18. 

بالش مخصوص شیردهی
yاینy.استyمناسبyبسیارyنوزادyوضعیتyحفظyبرایyشیردهیyمخصوصyهایyبالشy،نارسyنوزادانyدرyمادرyپستانyازyتغذیهyآغازyدر

yوyشودyنزدیکyمادرyپستانyبهyبخوبیyتواندyمیyنیزyنوزادy.باشدyداشتهyنوزادyبدنyحمایتyبرایyبهتریyکنترلyمادرyکندyمیyکمکyهاyبالش
1. Foot ball
2. Cross- Cradle
3. Cradle
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y.باشدyداشتهyمؤثریyمکیدن

yمخصوصyبالشy.بزندyتکیهyصندلیyبرyویyپشتyکهyطوریy،گیردyمیyقرارyمناسبیyوyراحتyوضعیتyدرyراحتیyصندلیyرویyبرyمادر

y.گیردyقرارyحمایتیyوضعیتyدرyوyبالشyرویyنوزادyکهyطوریy،گیردyمیyآغوشyدرyراyنوزادyدادهyقرارyخودyشکمyدورyدورتاyراyشیردهی

وجودyنفرyدومyیاyپرستارyدرyحمایتyنوزادyوyمادرyبرایyوضعیتyدهیyدرستyبهyنوزادyبرایyتغذیهyمؤثر،yکمکyکنندهyاست.

yاستفاده از محافظ نوک پستان

y،پستانyنوکyبهyآنهاyچسباندنyبرایyهاyلبyدرyبخصوصyناکافیyعضالنیyتونyگاهy،نوزادyایyتغذیهyهایyمهارتyآوردنyبدستyزمانyدر

yباyبخوبیyنوزادyدهانyتاyشودyمیyسببyپستانyنوکyمحافظyازyاستفادهy.کندyمیyرنگyکمyپستانyازyتغذیهyبرایyراyنوزادyوyمادرyتمایل

پستانyجفتyوyدرyنتیجهyشیرyبخوبیyمکیدهyشود.

yدکترy،نارسیyاواخرyنوزادانyبرایyشیرمادرyباyتغذیهyهایyچالشyتسهیلyکتابy،پستانyنوکyمحافظy:16yبخشyبهyبیشترyمطالعهyبرای

محمودyراوریyوyهمکاران،yادارهyسالمتyنوزادانyوyانجمنyپزشکانyنوزادان،y1396yمراجعهyشود.

چگونگی استفاده از بطری شیر در تغذیه های کمکی نوزاد نارس

yدقتy.باشدyداشتهyانتهاییyسوراخyیکyتنهاyوyصافyبایدyشیرyسربطریy،نارسyنوزادانyدرyشیرyبطریyازyاستفادهyبرایyخاصyمواردyدر

yنگهداریyبرایyسربطریyمدلyاینy.نباشدyگشادyیاyتنگyزیادyبودهyنوزادyتغذیهyتکاملیyوضعیتyباyمتناسبyبایدyسربطریyگشادیyکهyشود

yوyبیدارyکاملyبایدyنوزادyنیزyشیرyبطریyباyتغذیهyبرایy،مادرyپستانyازyتغذیهyهمانندy.استyمناسبyمکشyوyفشردنyانجامyوyدهانyدر

yنوزادyکهyشودyمیyسببyکارyاینy.یابدyتماسyنوزادyهایyلبyباyسربطریy،مکیدنyبرایyجستجوyرفلکسyشدنyفعالyبرایy.باشدyفعال

yنوزادyکهyاستyاینyنشانهy،بیرونyبهyنوزادyدهانyگوشهyازyشیرyشدنyریختهy.نمایدyمشارکتyتغذیهyفرایندyدرyفعاالنهyوyبازyراyخودyدهان

yورودyمانعyتاyکردyصافyکمیyراyبطریyبایدyهنگامyاینyدرy.نداردyراyمؤثرyبلعyیکyوyدهانyدرyشیرyنگهداریyتواناییy،کاملyطورyبهyهنوز

حجمyدوبارهyشیرyبهyدهانyنوزادyشودyوyنوزادyبتواندyباyفرصتyکافی،yمحتویyشیرyدرونyدهانyخودyراyقورتyدهد.

ایجاد هماهنگی مصنوعی در تغذیه 

yبهyراyبطریy،مراقبy،سربطریyمکیدنyمرتبهy5yتاy3yازyپسyمتوسطyطورyبهyکهyاستyمعنیyاینyبهyتغذیهyدرyمصنوعیyهماهنگیyایجاد

yزمانیyبتواندyنوزادyتاyکندyمیyخارجyنوزادyدهانyازyراyسربطریyیاyبرودyبطریyدرونyبهyسربطریyنوکyازyشیرyتاyکندyمیyصافyآرامی

yوسطyبهyسربطریyباy،مکیدنyرفلکسyدوبارهyآغازyبرایy،استyنوزادyدهانyدرyهنوزyسربطریyکهyصورتیyدرy.باشدyداشتهyتنفسyبرای

yدهانyدرyسربطریyمتناوبyهایyچرخشyازy.بکشیدyدهانyخارجyسمتyبهyراyسربطریyآرامیyبهyوyکنیدyواردyکمیyبسیارyفشارyزبان
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yداشتyتوجهyبایدy.گرددyمتوقفyبایدyتغذیهy،نوزادyخستگیyمشاهدهyصورتyدرy.نمودyپرهیزyبایدyتغذیهyآغازyبهyویyتحریکyبرایy،نوزاد

y،2-6yجدولyدرy.گرددyکافیyتوجهyویyرفتارهایyبهyروyاینyازy.شودyگرفتهyنظرyدرyخودشyتغذیهyدرyفعالyشریکyیکyعنوانyبهyنوزاد

حداقلyزمانyتوقفyبرایyتنفسyنوزادyباyتوجهyبهyسنyویyآمدهyاست.

حداقل زمان توقف در الگوی هماهنگی مصنوعیجدول 2-6.

زمانyتوقفyبرایyتنفس سنyپسyازyلقاحyنوزادyدرyزمانyتغذیه

پسyازy1yتاy3yمکیدن y31تاy33yهفته

پسyازy4yتاy6yمکیدن y33تاy36yهفته

y6تاy10yمکیدن 40yتاy37

yموفقیت در تداوم تغذیه دهانی با تشخیص میزان مهارت تغذیه دهانی در نوزاد نارس

yمهارتyتاyکندyکمکyنوزادyبهyوyباشدyداشتهyراyنوزادyگرyحمایتyنقشyمراقبyکهyاستyاینyدهانیyتغذیهyدرyتکاملیyمراقبتyالگویyهدف

yمهارتyبهyنوزادyدستیابیy،مراقبyکهyداردyضرورتyدلیلyهمینyبهy.گرددyنهادینهyنوزادyدرyکاملyدهانیyتغذیهyوyکندyکسبyراyتغذیهyهای

yهایyنشانهyشناساییyاساسyبرy،آوردهyبدستyراyدهانیyتغذیهyمهارتyازyمیزانyچهyنوزادyاینکهyتشخیصy.دهدyتشخیصyراyنوزادyدهانیyتغذیه

yالگویyانتخابyبرایyتاyکندyمیyکمکyمراقبyبهy،مواردyاینyشناساییy.باشدyمیyکنونیyدهانیyتغذیهyتوقفyوyتحملyعدمy،دهانیyتغذیهyتحمل

تغذیهyخوراکیyبعدیyوyمؤثرyبودنyالگویyتغذیهyدهانیyکنونی،yتغییرyوyیاyاصالحyآن،yتصمیمyگیریyنماید.

y.استyآمدهyزیرyدرyمواردyاینyازyیکyهرyشناساییyچگونگی

نشانه های تحمل تغذیه دهانی در نوزاد1

رفتارهایyزیرyنشانهyاینyاستyکهyنوزادyمهارتyکافیyبرایyتحملyتغذیهyوyحفظyاینyالگویyتغذیهyایyراyدارد.
yyتنفسyوyبلعyمکیدنyالگویyهماهنگیy،حیاتیyعالیمyپایداریy:خودکارyعصبیyدستگاهyگروهyزیرyرفتارهای
yyهاyاندامyوسطyخطyدرyوyبدنyشدهyجمعyوضعیتy،سربطریyیاyپستانyمؤثرyگرفتنy:حرکتیyگروهyزیرyرفتارهای
yyهوشیارانهyوyآرامyبیداریy:بیداریyوyخوابyوضعیتyزیرگروهyرفتارهای
yyتغذیهyبهyتوجهy:تعاملyوyتوجهyگروهyزیرyرفتارهای

yتکرارyنیزyبعدyدفعاتyبرایyتواندyمیyدهانیyتغذیهy،عالئمyاینyمشاهدهyباy.استyدهانیyتغذیهyادامهyبرایyنوزادyتحملyنشانهyرفتارهاyاین

شودyوyنیازیyبهyتغییرyالگویyتغذیهyبهyتغذیهyباyلولهyyنمیyباشد.

1. Tolerating oral feeding/Feeding cues
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نشانه های عدم تحمل و توقف تغذیه دهانی در نوزاد1

y.باشدyمیyدهانیyتغذیهyدرyنوزادyناکافیyمهارتyنشانهyزیرyرفتارهای

yyyالگویyتغییرy،شریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyافتy،قلبyضربانyافت(yحیاتیyعالیمyدرyتغییرy:خودکارyعصبیyدستگاهyگروهyزیرyرفتارهای

تنفس،yآپنه(،yتغییرyرنگyپوست،yناهماهنگیyالگویyمکیدن،yبلعyوyتنفس،yاقyزدن،yآسپیرهyکردن،yحالتyخفگیyناشیyازyپریدنyشیرyبهyحلق

yyyکردنyبازy،دهانyگوشهyازyشیرyریختنyبیرونyوyبلعyبرایyدهانyدرyشیرyنگهداریyدرyنوزادyناتوانیy،تونyتغییرy:حرکتیyگروهyزیرyرفتارهای

ناگهانیyدستyهاyوyانگشتان،yبستنyدهانyوyخودداریyازyگرفتنyپستانyیاyسربطری

yyyنوزادyرفتنyخوابyبهyوyبیداریyوyخوابyوضعیتyتغییرy:بیداریyوyخوابyوضعیتyزیرگروهyرفتارهای
yy)شیرyبطریyیاyمادرyپستان(yتغذیهyمنبعyازyبرگرداندنyرویy:تعاملyوyتوجهyگروهyزیرyرفتارهای

y،پیشگفتyعالئمyمشاهدهyباy.شودyمیyدهانیyتغذیهyادامهyبرایyویyتحملyعدمyوyخستگیyسببy،دهانیyتغذیهyدرyنوزادyناکافیyمهارت

yپایداریyصورتyدرyوyشودyمتوقفyدهانیyتغذیهyبساyچهy.گرددyمیyگیریyتصمیمyدوبارهy،نوزادyخوراکیyتغذیهyچگونگیyخصوصyدر

آنها،yالگویyتغذیهyبهyتغذیهyباyلولهyyتغییرyکند.

راهکارهای افزایش مهارت تغذیه دهانی

yوyدهانیyتغذیهyدهندهyارتقاyعناصرyعنوانyبهy،محیطیyعواملy.یابدyافزایشyبایدyدهانیyتغذیهyهایyمهارتy،دهانیyتغذیهyتداومyدرyموفقیتyبرای

y،نوزادyتغذیهyهایyمهارتyبهبودyبرایyبایدy)پرستارyیاyمادر(yمراقبyکهyاندyمداخالتیyوyهاyمراقبتy،عواملyاینy.هستندyنارسyنوزادyدرyآنyتداوم

yهایyپیامyنتیجهyدرy،پذیردyمیyاثرyمحیطyباyویyتعاملyنیزyوyنوزادyبدنyازyدریافتیyهایyپیامyازyنوزادyمغزyتکاملyکهyآنجاyازy.دهدyقرارyمدنظرyراyآنها

yبنابراینy.دادyافزایشyویyدرyراyمثبتyهایyپیامyتوانyمیyنوزادyحمایتyباyدلیلyهمینyبهy.دهندyسوقyمثبتyتکاملyسمتyبهyراyمغزyتوانندyمیyمثبت

حمایتyنوزادyبرایyافزایشyمهارتyتغذیهyدهانیyسببyتغذیهyمؤثرyوyتداومyوyنهادینهyشدنyآنyدرyنوزادyمیyشود.

yنهادینهyشدنyمهارت yمهارتyشدنyموثرyy yمهارتyافزایش
yتکاملyتغذیهyدهانیyنوزاد yموثرyدهانیyتغذیهy yآنyحفظyوyتداومyوyدهانیyتغذیهyمهارتyافزایش

yشودyمیyنارسyنوزادyدرyدهانیyتغذیهyتکاملyسرآخرyوyشدنyنهادینهyوyمؤثرyتغذیهy،دهانیyتغذیهyمهارتyافزایشyزمینهyکهyراهکارهایی

میyتواندyازyراهyهایyزیرyبهyدستyآید:

yyباyدهانیyتغذیهyمهارتyافزایش

°yنوزادyباyمراقبyفردyهماهنگیyوyهمراهی

°yyنوزادyگونهyوyچانهyحمایتyوy)پهلوyبه(yتغذیهyحینyنوزادyبهyدرستyدهیyوضعیت

1. In tolerating oral feeding/ Stop Cues

2-8
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°yy)شیرyبطریyیاyفنجانyتوسطyدهانیyتغذیهyزمانyدر(yتغذیهyدرyمصنوعیyهماهنگیyایجاد

yyباyمؤثرyدهانیyتغذیه

°yy)شیرyبطریyیاyفنجانyباyدهانیyتغذیهyزمانyدرyشیرyجریانyسرعتyکردنyکم(yآنyجریانyسرعتyوyشیرyدمایyبهyتوجه

yyباyدهانیyتغذیهyتکاملyوyشدنyنهادینه

°yنوزادyتقاضایyبرyمبتنیyتغذیهy،)نوزادyاسترسyسطحyکنترلy،نوزادیyهایyرفلکس(yنوزادyرفتارهایyحمایت

عواملyمحیطیyمؤثرyدرyافزایشyمهارتyنوزادyوyتداومyتغذیهyدهانیyدرyجدولy2-7yآمدهyاست

عوامل محیطی مؤثر در افزایش مهارت نوزاد و تداوم تغذیه دهانیجدول 2-7.

yyyنوزادyدهانیyتغذیهyبرایyمادرyحضور

yyyتغذیهyطولyدرyنوزادyباyمراقبyهمراهی

yyyنوزادyگونهyوyچانهyحمایتyوy)پهلوyبه(yتغذیهyحینyنوزادyوضعیت

yyنیازyصورتyدرyپستانyنوکyهایyپوششyازyاستفاده

yy)شیرyبطریyیاyفنجانyباyدهانیyتغذیهyزمانyدر(yتغذیهyدرyمصنوعیyهماهنگیyایجاد

yy)شیرyبطریyیاyفنجانyباyدهانیyتغذیهyزمانyدر(yآنyجریانyسرعتyوyشیرyدمایyبهyتوجه

yyنوزادyتقاضایyبرyمبتنیyتغذیهy،)نوزادyاسترسyسطحyکنترلy،نوزادیyهایyرفلکسyبهyتوجه(yنوزادyرفتارهایyحمایت

yyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyفیزیکیyفضای

نکات مهم: 
yy.استyپذیرyامکانyنوزادyدهانیyتغذیهyدرyوالدینyدادنyمشارکتyباyپیشگفتyمواردyتسریع
yyyتغذیهyباقیyوyنکشدyطولyدقیقهy20yازyبیشترy،شیرyبطریyیاyمادرyپستانyازyتغذیهy،نارسyنوزادyدرyدهانیyتغذیهyمهارتyافزایشyبرای

y،نوزادyوزنyافزایشyجایyبهy،شیرyازyحاصلyکالریyوyشودyمیyخستهyنوزادy،مدتyاینyازyپسyکهyچراy.شودyانجامyمعدیyلولهyتوسط
صرفyغلبهyبرyخستگیyنوزادyمیyگرددyوyنوزادyبهyاصطالحyوزنyنمیyگیرد.

الگویyتغذیهyدهانیyمبتنیyبرyتقاضایyنوزاد1

yاشyتغذیهyدرyنیزyخودyبتواندy،فعالyعضوyیکyعنوانyبهyنوزادyکهyاستyنکتهyاینyبرyتوجهy،تکاملیyرویکردyباyنوزادyدهانیyتغذیهyدر
1. Cue-based feeding
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yنهyشودyهدایتy1ویyتوسطyنیزyتغذیهyفرایندyوyآغازyوyتقاضاyنوزادyخودyتوسطyتغذیهyبهyنیازyکهyاستyاینyهدفy.نمایدyمشارکت

yاینy.شدهyتعیینyپیشyازyمعمولyبرنامهyیکyنهyباشدyنوزادyتکاملیyالگویyاساسyبرyتغذیهyکهyمعناستyبدینyمطلبyاینy.2مراقبyتوسط

yاساسyبرyدهانیyتغذیهyتقاضایyزمانy.شودyمیyنامیدهyنوزادyتقاضایyبرyمبتنیyتغذیهyاصطالحyدرy،نوزادyباyمراقبyهمگامیyوyهمراهی

yبهyبتواندyبایدyمراقبyبنابراینy.کندyمیyاعالمyراyتغذیهyبهyنیازyنوزادyبارyیکyساعتy3yتاy2yهرyمتوسطyبطورyوyاستyمتفاوتyنوزادانyسن

yهایyنشانهy،دهانیyتغذیهyوعدهyهرyآغازyازyپیشyوyنمایدyشناساییyنوزادyدرyراyتغذیهyآغازyبرایyتغذیهyبهyمیلyازyحاکیyرفتارهایyموقع

yوyشناساییyویyدرyمنحصرyایyتغذیهyالگویyعنوانyبهyراyنوزادyهرyتغذیهyحینyالگویyنیزy.دهدyتشخیصyراyتغذیهyبرایyنوزادyآمادگی

سرآخر،yرفتارهایyحاکیyازyسیریyراyدرyنوزادyمشاهدهyنماید.yدانستنyعواملyپیشگفت،yکلیدyاصلیyتغذیهyمبتنیyبرyتقاضایyنوزادyاست.

نشانه های آمادگی نوزاد برای آغاز هر وعده تغذیه دهانی3 شامل موارد زیر است
yyyمناسبیyمشارکتyنوزادy،آلودگیyخوابyصورتyدرy.استyبازyهاyچشمyوyیافتهyافزایشyویyآرامyجوشyوyجنبyوyشدهyبیدارy،خوابyاز

برایyتغذیهyازyخودyنشانyنمیyدهد.

yyyوضعیتyدرyراyهاyدستy،کندyحفظyشدهyجمعyوضعیتyدرyراyخودyبدنyبتواندyکهyمعنیyبدینyباشدyداشتهyمناسبیyعضالنیyتونyنوزاد

خمyشدهyباالyآوردyوyدرyخطyوسطyبدنyیاyنزدیکyصورتyنگهyداردyوyبهyحالتyآویزانyوyبدونyعملکردyنباشد.
yy.باشدyداشتهyفعالyمشارکتyتغذیهyدرyاصطالحyبهyوyدهدyنشانyخودyازyتغذیهyبرایyکافیyتوجهyوyتمایل
yyباشدyمیyویyتغذیهyانجامyبرایyنوزادyآمادگیyنماینگرy،دهانیyرفتارهای

°yچیزیyمکیدنyبرایyسمتyیکyبهyسرyچرخاندنy،هاyلبy)دورyزبانyکشیدن(yلیسیدنyوyدهانyکردنyبستهyوyبازy:مکیدنyبرایyجستجو

°yyآنهاyمکیدنyبرایyدهانyسمتyبهyهاyدستyبردن

°yyyهاyدستyمکیدن

درyصورتyعدمyآغازyتغذیه،yنوزادyبیyقرارyشده،yبهyبدنشyکشyوyقوسyمیyدهدyوگریانyمیyشود.

جدولy2-7yمقیاسyهایyاندازهyگیریyمیزانyآمادگیyنوزادyنارسyبرایyآغازyهرyوعدهyتغذیهyدهانیyراyنشانyمیyدهد.

1. Need-oriented
2. Task-oriented
3. Readiness to oral feeding

2-9
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اندازه گیری میزان آمادگی نوزاد نارس، برای آغاز هر وعده تغذیه دهانیجدول 2-7.

تعریف مقیاس

yyاستyبیدارy،زمانyهمانyدرyیاyمراقبتyانجامyزمانyازyپیشyنوزاد
yyاستyقرارyبیyیاyهوشیارy،مراقبتyطولyدر
yyشودyمیyدیدهyدهانyسمتyبهyدستyبردنyحرکاتyیاyمکیدنyبرایyجستجوyرفلکس
yyمکدyمیyراyپستانک

5

yyاستyقرارyبیyیاyهوشیارy،مراقبتyانجامyطولyدر
yyمکدyمیyراyپستانکyیاy/وyداردyمکیدنyبرایyجستجوyرفلکس

4

yyاستyبیدارyنسبتyبهy،مراقبتyانجامyزمانyطولyدر
yyدهدyنمیyنشانy)چیزیyمکیدنyyیاyوyمکیدنyبرایyجستجوy،گریه(yگرسنگیyعالئم

3

yyاستyخوابy،مراقبتyزمانyدر
yyدهدyنمیyنشانy)چیزیyمکیدنyyیاyوyمکیدنyبرایyجستجوy،گرسنگی)گریهyعالئم

2

yyداردyنیازy)استراحتyزمانyبهyنسبت(yاضافیyاکسیژنyبهy،مراقبتyزمانyطولyدر
yyکندyمیyبروزyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyکاهشyوyقلبyضربانyافتy،آپنهy،مراقبتyانجامyزمانyدر
yyبابدyمیyافزایشy)استراحتyزمانyبهyنسبت(yقلبyضربانyوyتنفسyتعداد

1

در صورت کسب نمره 4 تا 5، تغذیه دهانی برای نوزاد آغاز شود

رفتارهایyحاکیyازyسیریyدرyنوزاد1

yبستنy،پستانyزدنyپسy،مکیدنyتوقفyیاyشدنyکمy،پاهاyوyهاyدستyشدنyشلy،زدنyچرتyوyآلودگیyخوابyافزایشy،رفتنyخوابyبه

دهانyوyخودداریyازyگرفتنyپستانyیاyبطریyشیر،yرفتارهایyحاکیyازyسیریyدرyنوزادyاست.

فرایند اجرای تغذیه دهانی در نوزاد

yمراقبyبهy،مراقبتیyاستانداردyیکyعنوانyبهyحالyعینyدرy،نمایدyمشخصyدهانیyتغذیهyبرایyراyنوزادyتکاملیyسطحyتواندyمیyزیرyراهنمای

کمکyمیyکندyتاyبتواندyدرyهرyمرحله،yتواناییyنوزادyوyشرایطyموجودyراyبهyروشیyآسان،yارزیابیyنمودهyبکارyبندد.

1. Fullness cues
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 راهنمای بالینی و نمودار تغذیه برحسب تقاضا و دهانی نوزادان در بخش مراقبت ویژه نوزاداننمودار 2-1.

پزشک دستور اجرای مرحله 
اول را در پرونده بنویسد )1(

شیرخوار آمادگی 
برای تغذیه دهانی را نشان 

می دهد
)2(

)7 ،6 ،5(

آیا هر وعده
را به صورت دهانی و در طی

 30دقیقه دریافت کرده؟
یه مدت در روز؟
وزن گیری مناسب؟

آیا هر وعده
را به صورت دهانی و در طی

 30دقیقه دریافت کرده؟
یه مدت در روز؟
وزن گیری مناسب؟

آیا هر وعده
را به صورت دهانی و در طی

 30دقیقه دریافت کرده؟
یه مدت در روز؟
وزن گیری مناسب؟

)11 ،10(

تمام وعده ها تغذیه دهانی شود. NGT خارج نشود
)12 ،11(

NGT خارج شود
)13(

سن بارداری کمتر از 34 هفته
)3(

بله

بله

بله

بله

بله

خیر خیر

خیر

خیر

خیر

سن بارداری بیشتر یا مساوی
)4(

درصورت پیشرفت آهسته )8(
درصورت کاهش وزن گیری)9(

درصورت پیشرفت آهسته )8(
درصورت کاهش وزن گیری)9(

درصورت پیشرفت آهسته )8(
درصورت کاهش وزن گیری)9(

آیا 
شیرخوار سن 

بارداری  بیشتر یا مساوی 
32 هفته دارد؟

آیا از ونتیالتور جدا شده است؟
آیا کامل تغذیه

روده ای می شود؟
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yکاملyتغذیهyوyشدهyجداyونتیالتورyازy،باشدyداشتهyهفتهy32yازyبیشترyبارداریyسنyبایدyشیرخوارy:تقاضاyحسبyبرyتغذیهyدستورy.1y

yازyبیشترyبارداریyسنyباyشیرخوارانyدرy.استyشدهyارائهyشیرخوارyبهyایyغیرتغذیهyمکیدنyاینyازyپیشy.باشدyکردهyتحملyراyایyروده

yآغازyازyپسyبالفاصلهyمادرyپستانyزیرyتغذیهyاستyممکنyگذارندyمیyنمایشyبهyراyدهانیyتغذیهyبرایyآمادگیyهایyنشانهyکهyهفتهy34

yمتناسبyکهyقسمتیyهرyازyشوندyمیyواردyنمودارyاینyبهyباشدyداشتهyنیازyلولهyباyتغذیهyمقداریyبهyآنهاyاگرyاماy،گیردyصورتyتغذیه

yاساسyبرyنمودارyاینyایyتغذیهyبرنامهy.دهدyمیyاجازهyآنهاyمهارتyکهyمیزانیyبهy)ساعتy24yهر(yبیشترyسرعتیyباyبودهyآنهاyشرایطyبا

y.استyشدهyتنظیمyساعتهy12yهایyشیفت

yالگویyدقیقهy3yمدتyبهyحداقلyباشدyقادرyبایدyشیرخوارy.باشدyداشتهyمناسبیyگیریyوزنyبایدyشیرخوارy:دهانیyتغذیهyبرایyآمادگیy.2

yنفسy70yازyکمترyتنفسyتعدادyوyکندyتحملyراyشدنyداشتهyنگهyآغوشyدرy،برسدyمناسبیyهوشیاریyحالتyبهy،داشتهyراyدرستyمکیدن

y.باشدyداشتهyدقیقهyدر

yساعتy12yهرyدرyشودyمیyتوصیهyشیرخوارانyاینyدرy:نیستندyدهانیyتغذیهyآمادهyکهyهفتهy34yازyکمترyبارداریyسنyباyشیرخوارانy.3

yزیرyشودyمیyآغوشیyمراقبتyکهyحالیyدرyیاyشدهyارائهyآنهاyبهyایyتغذیهyغیرyمکیدنyدقیقهy10yمدتyبهyلولهyباyتغذیهyهنگامyنوبتyیک

y.شودyگذاشتهyمادرyخالیyپستان

yمشورتyشودyمیyتوصیهyشیرخوارانyازyدستهyاینyدرy:نیستندyدهانیyتغذیهyآمادهyکهyهفتهy34yازyبیشترyبارداریyسنyباyشیرخوارانy.4

y.شدyخواهدyواردyبعدyمرحلهyبهyدهانیyتغذیهyآغازyدرyشیرخوارyشدنyتوانمندyازyپسy.گیردyصورتyنوزادانyکاردرمانی

yاشباعyدرصدy.شودyسرحالyکاماًلyوyبیدارyبخودیyخودyصورتyبهyشیرخوارyدهیدyاجازهy:دهانیyتغذیهyاولینyآغازyچگونگیyوyزمانy.5

yاکسیژنyدرصدyابتداyاستyاکسیژنyدریافتyحالyدرyشیرخوارyاکنونyهمyاگرy.شودyپیوستهyارزیابیyبایدyدهانیyتغذیهyطیy)SpO2(yاکسیژن

yمکیدنyبارyسهyهرyازyپسyتاyکنیدyکمکyشیرخوارyبهy.نماییدyحفظyطبیعیyحدyدرyراySpO2yوyدهیدyافزایشyدرصدy10yتاy5yراyنوزاد

yتدریجyبهyتواندyمیyهاyمکیدنyتعدادy.باشدyداشتهyاستراحتyثانیهyسهyحداقلyگرفتنyنفسyبرایyنوزادyدهانyدرyشیرyیافتنyجریانyوyپستان

yتنفسy:استyمواردyاینyشاملyبالینیyپایداریyهایyنشانهy.یابدyافزایشyشیرخوارyدرyاسترسyوجودyعدمyوyبالینیyپایداریyبهبودyاساسyبر

yمناسبyهماهنگیy،واضحyهوشیاریyوyمتمرکزyتوجهy،صورتyنزدیکیyدرyهاyدستyداشتنyنگهy،وضعیتyکنترلyدرyتواناییy،مالیمyوyآرام

yبدy:شودyمیyمواردyاینyشاملyنوزادyدرyاسترسyهایyنشانهy.ماندyمیyباقیyخوبyبدنyرنگyکهyحالیyدرyتنفسyوyدادنyقورتy،مکیدنyدر

yصورتیyدرy.ریهyدرyشیرyپریدنy،سرفهy،عمیقyتنفسy،مشکلyتنفسyیاyتنفسyتعدادyافزایشy،قراریyبیyیاyهوشیاریyکاهشy،شدنyرنگ

کهyعالئمyاسترسyدرyشیرخوارyبروزyکردyبهyاطالعyپزشکyرساندهyشود.

yپرستارy،پزشکy.شودyمیyمشخصyشیرخوارyخودyتوسطyدهانیyتغذیهyزمانy:استyگرفتهyقرارyدهانیyتغذیهyبرنامهyرویyبرyشیرخوارy.6

yتالشyطیyاگرشیرخوارy.استyتغذیهyازyپیشyقراریyبیyوyهوشیاریyآنyهایyنشانهy.باشندyداشتهyنبایدyنقشیyآنyزمانyتعیینyدرyمادرyیا

yصورتیyدرy.نشویدyویyرفتنyخوابyبهyمانعyوyکنیدyامتحانyراyآنyشیفتyهمانyدرyدیگریyزمانyدرy،رفتyخوابyبهyدهانیyتغذیهyبرای
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yنوزادyکهyآنyبهyمنوطyگیردyصورتyشیفتyیکyدرyتوانندyمیyدهانیyتغذیهyبارyدوyهرyنباشدyهاyشیفتyتمامیyدرyحضورyبهyقادرyمادرyکه

y.بدهیدyادامهyتغذیهyهماهنگیyوyبالینیyپایداریy،استرسyعالئمyمشاهدهyبهy.باشدyبیدارyوyهوشیارyدهانیyتغذیهyبرای

yتغذیهy،بودyمشغولyمکیدنyبهyفعالyصورتyبهyدقیقهy5yازyکمترyمدتیyبرایyشیرخوارyاگرy:دهانیyتغذیهyازyپسyگاواژyمقدارyتخمینy.7

yوyکنیدyنصفyراyگاواژyمقدارyداشتyمناسبyوyفعالyمکیدنyدقیقهy15yتاy5yبینyمدتیyبرایyاگرy.دهیدyانجامyکاملyصورتyبهyراyگاواژ

yبایدyشیرمادرyمقدارyمواردyتمامیyدرy.نیستyگاواژyباyشیرyدادنyبهyنیازیy،داشتyمکیدنyدقیقهy15yازyبیشترyمدتیyبرایyشیرخوارyاگر

yبرایy.بدوشدyراyشیرخوارyوعدهyهرyنیازyموردyشیرyحجمyبرابرyدوyباشدyقادرyمادرyکهyاستyاینyشیرمادرyبودنyمناسبyمعیارy.باشدyکافی

yمرحلهyبهyشدنyواردyازyپیشyشودyمیyتوصیهy.کردyوزنyراyنوزادyپستانyزیرyتغذیهyازyپسyوyپیشyتوانyمیyشیرمادرyبودنyکافیyارزیابی

y.دهیدyانجامyشیرمادرyبودنyکافیyازyاطمینانyبرایyراyارزیابیyاینyنوبتyیکyحداقلyبعدی

yکردهyتالشyدهانیyتغذیهyبرایyفقطy،استyهفتهy34yازyکمترyبارداریyسنyوyنداردyپیشرفتyشیرخواریyاگرy:پیشرفتyبدونyیاyآهستهy.8

yهرyدرy.کنیدyمشورتyنوزادانyکاردرمانیyباyبودهyهفتهy34yازyبیشترyویyبارداریyسنyاگرy.بشودyآنyبهyقادرyهفتهy34yسنyتاyباشیدyامیدوار

yتغذیهyطیyیاyداشتyمشکلyتنفسy،شدهyبدترyویyدیسترسyیاyشدyمیyخستهyزودترy،شدyنمیyبیدارy،داشتyپسرفتyشیرخوارyاگرy،زمان

y،یافتyافزایشyدرصدy10yازyبیشترyاکسیژنyبهyنیازyیاyدادyمیyرخyکبودیyحمالتyاگرy.دهیدyاطالعyپزشکyبهyپریدyمیyویyریهyبهyشیر

yشیرخوارyرفتارyبینyارتباطیyآیاyکنیدyمشاهدهyسپسyوyشویدyمطمئنyتغذیهyازyپسyوyپیشyویyبهyyمناسبyرسانیyاکسیژنyازyابتداyدر

yتغذیهyبهyانتقالyمانعyکهyاستyپزشکیyمشکلyدارایyشیرخوارyیکyاگرy.دهیدyاطالعyپزشکyبهyسپسyوyداردyوجودyکبودیyالگویyوyو

y.کندyمشخصyراyویyتغذیهyشیوهyوyنوعyتاyدهیدyاطالعyپزشکyبهy،شودyمیyکاملyدهانی

yکردهyمیyدریافتy120kcal/kg/dayyحداقلyکهyحالیyدرyبگیرندyوزنy10-15yg/kg/dayyحدودyبایدyشیرخوارانy:مناسبyگیریyوزنy.9

yحصولyبرایyدادنyشیرyازyپسyوyپیشyوزنyارزیابیyباشدyالزمyاستyممکنyشوندyمیyتغذیهyمادرyپستانyزیرyکهyشیرخوارانیyدرy.است

y.پذیردyانجامyخوردنyشیرyحجمyازyاطمینان

yبخشyدرyتواندyنمیyدهانیyدادنyشیرyنوبتyهرyبرایyمادرyاگرy:مکملyهایyروشyتوسطyشیرمادرخوارyشیرخوارانyبهyشیرyدادنy.10

y19yبخشyبهyبیشترyمطالعهyبرای(y.بدهیدyنوزادyبهy)...yوyانگشتy،فنجان(yمکملyهایyروشyتوسطyراyویyدوشیدهyشیرy،یابدyحضور

کتابyتسهیلyچالشyهایyتغذیهyباyشیرمادرyبرایyنوزادانyاواخرyنارسی-yوزارتyبهداشت،yدرمانyوyآموزشyپزشکیyمراجعهyشود(.

y2yمدتyبرایyدقیقهy30yازyکمترyمدتیyدرyراyوعدهyهرyشیرy%75yازyبیشترyبایدyشیرخوارانy:بعدیyمرحلهyبهyراهیابیyهایyشاخصy.11

y.یابندyراهyبعدیyمرحلهyبهyبتوانندyتاyباشندyداشتهyمناسبیyوزنyافزایشyوyکردهyدریافتyروز

yآمادگیyعالئمyکهyزمانیyهرyوyبخواهندyکهyمقداریyهرyشیرخوارانy:)شودyمیyهمyNGTyباyتغذیهyشامل(yتقاضاyحسبyبرyتغذیهy.12

yبهyگاواژyباyساعتy4yحجمyنشوندyبیدارyساعتy4yتاyکهyصورتیyدرy.شوندyمیyتغذیهyساعتy4yتاy2yهرy،دهندyمیyنشانyراyتغذیهyبرای

yاستفادهyهمyNGTyازyنشدهyتحمیلyویyبهyتغذیهy،کردyتغذیهyمختصریyمقدارyشدهyبیدارyشیرخوارyکهyصورتیyدرy.شودyمیyدادهyآنها



برنامه کشوری مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان

64

yبعدیyشیفتyپرستارy،باشدyکردهyدریافتyشیفتyطیyراyشدهyتجویزyشیرyحجمy%75yازyکمترyشیرخوارyاگرyصورتyهرyدرy.شودyنمی

yآنyآمادگیyشیرخوارyکهyصورتیyدرyاستyممکنyسپسy.بازگرددy)ساعتهy12yشیفتyهرyدرyدوبارyنمودار)تغذیهyپیشینyمرحلهyبهyباید

راyداشتهyباشدyدوبارهyبرایyتغذیهyبرyحسبyتقاضاyyتالشyشود.

yدلیلیyهرyبهyویyکهyصورتیyدرy.استyآمادهyترخیصyبرایyشیرخوارy،شدyخارجyNGTyکهyهنگامیy:ترخیصyبرایyتغذیهyوضعیتy.13

yبایدyصورتyهرyدرy.شودyتغذیهyمادرyپستانyزیرyشیردهیyزمانyوyشخصyمقدارyتعیینyبدونyشودyمیyتوصیهyبماندyباقیyبیمارستانyدر

وزنyگیریyروزانهyمناسبyباشد.

اهمیت فضای بستری نوزاد در حمایت از تغذیه با شیرمادر

yyyویژهyمراقبتyبخشyصبحyشیفتyدرyحداقلyبیمارستانyشیردهیyآموزشyمخصوصyپرستارy،شیرمادرyباyتغذیهyتداومyمنظورyبه
نوزادانyحضورyیابد.

yyy.بدوشدyراyخودyشیرy،نوزادشyکنارyدرyمادرyتاyنمایدyمیyکمکyنوزادyتختyکنارyدرyپردهyیاyپاراوانyوyراحتیyمناسبyصندلیyوجود
اینyنکتهyبهyاهمیتyتداومyشیردهیyکمکyمیyکند.

yyyکارyاینyانجامyبرyنوزادyکنارyدرyشیردوشیy.باشدyمیy)مادرyحریمyرعایتyبا(yنوزادyمجاورتyدرy،شیرyدوشیدنyبرایyمکانyبهترین
درyاتاقyشیردوشیyارجحyاست.

yy.کندyحمایتyآغوشیyمراقبتyیاyشیردهیy،شیرyدوشیدنyزمانyدرyراyمادرyپایyکفyوyپاyکهyباشدyایyگونهyبهyشوyتختخوابyصندلی
yy.گیردyقرارyمادرyدسترسyدرyشیردهیyوyشیردوشیyزمانyدرyنوزادyوyمادرyوضعیتyراحتیyبرایyکوسنyوyبالش
yy.برسدyحداقلyبهyوyباشدyکنترلyدرy،محیطyوآمدyرفتyوyدماy،نورy،صداyوyسرy،شیردهیyیاyشیردوشیyزمانyدر
yy.آیدyفراهمyمادرyشیردهیyتقویتyبرایyمناسبyغذایyمانندyامکاناتی
yy.گیردyقرارyمادرyهرyاختیارyدرyوyشودyتهیهyنوزادyبستریyزمانyدرyشیرمادرyحمایتyبرایyآموزشیyهایyرسانه
yyyآوریyجمعyچگونگیy.گیردyقرارyکارکنانyکارyدستورyدرyشیرمادرyباyنارسyنوزادyتغذیهyتداومyفرایندy،مادرyحضورyعدمyصورتyدر

شیرyوyاهمیتyتغذیهyنوزادyنارسyباyشیرمادرyمرتبyبرایyوالدینyشرحyوyآموزشyدادهyشود.
yy.گرددyانجامyوyتوصیهy)آغوشیyمراقبت(yپوستyباyپوستyتماسy،شرایطyدارایyنوزادانyتمامیyبرایy،شیرمادرyحمایتyبرای
yy.گیردyقرارyمادرانyدسترسyدرyوyگرددyتهیهyشیردهیyبالشyکافیyتعدادyتاyنمایندyاتخاذyتدابیریyمربوطyمسئوالن

1)NNS(yمکیدن غیرخوراکی
y)پستانکyیاyوyپوشیدهyدستکشyانگشتyیاyخالیyپستان(yغیرخوراکیyنرمyوسیلهyیکyنوزادyکهyاستyزمانیyغیرخوراکیyمکیدنy:هدف

راyمیyمکد.yنوزادyحینyمکیدنyغیرخوراکیyهیچyتغذیهyیاyمایعیyدریافتyنمیyکند.

1. Non Nutritive Sucking

2-10

2-11
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yهایyمهارتyبهyزودترyداشتهyمکیدنyتمرینyتاyکندyمیyکمکyاندyنرسیدهyدهانیyکاملyتغذیهyبهyهنوزyکهyنوزادانیyبهyغیرخوراکیyمکیدن

y.استyنوزادانyدرyدردyتسکینyروشyیکy،غیرخوراکیyمکیدنyازyاستفادهyهمچنینy.یابندyدستyالزم

yاستفادهyهمچنینy.اندyنرسیدهyدهانیyکاملyتغذیهyبهyهنوزyکهyاستyنوزادانیyبهyآنyارائهy،خوراکیyغیرyمکیدنyازyاستفادهyبرایyبالینیyدلیل

ازyمکیدنyغیرخوراکی،yبهyعنوانyیکyروشyتسکینyدرد،yسببyراحتyترyشدنyوyکمکyبهyخودyتنظیمیyدرyهمهyنوزادانyمیyشود.

دالیلyاستفادهyازمکیدنyغیرخوراکیyشاملyمواردyزیرyاست.

yyyپایداریyوyیافتهyسازمانyحالتyبهبودy،تنظیمیyخودyدرyنوزادyبهyکمکyوyدردناکyفرایندهایyحینyدرyرفتاریyدیسترسyکاهش

فیزیولوژیکyبخصوصyدرyحینyتغذیهyباyلوله

yyنوزادyرفتاریyهایyنشانهyبهyتکاملیyحمایتیyپاسخyکردنyفراهم

yyمکیدنyکفایتyوyسازماندهیyافزایشyباyدهانیyتغذیهyبهyلولهyباyتغذیهyازyترyراحتyوyترyسریعyانتقال

yy)دهندyانجامyتوانستندyمیyرحمyدرyکهyصورتyآنyبه(yمکیدنyتمرینyبرایyنارسyنوزادانyدرyفرصتyایجاد

yyمحرومیتyسندرومyنوزادانyدرyقراریyبیyکردنyآرامyبرای

yyyمانندyکنندyمیyدریافتyراyدهانyداخلyوyاطرافyحساسyبافتyغیرطبیعیyلمسیyتحریکاتyتنفسیyدیسترسyعلتyبهyکهyنوزادانی

yمکیدنy.شودyمیyمختلyهاyآنyدرyدهانیy-حرکتیyتکاملy،بینیyپرونگyوyتنفسیyکانوالیyداشتنyیاyتراشهyلولهyمدتyطوالنیyهایyدوره

غیرخوراکیyدرyاینyنوزادانyمیyتواندyبهyکاهشyیاyغلبهyبرyاینyاختاللyتکاملیyکمکyکند.

yy.استyنیازyغیرخوراکیyمکیدنyآغازyازyپیشyدرمانیyگفتارy،صورتyوyکامyناهنجاریyیاyعصبیyمشکلyدارایyنوزادانyدر

زمان دادن مکیدن غیرخوراکی 
زمانyدادنyمکیدنyغیرخوراکیyبهyنوزاد،yمتغیرyاستyولیyهمیشهyزمانyآنyدرyحولyوyحوشyتغذیهyوyزمانyبیداریyکاملyنوزادyاست.

y.شودyدادهyغیرخوراکیyمکیدنyبایدy،مکیدنyتواناییyیاyعالقهyدادنyنشانyمحضyبه

yyyمکیدنyتوانyمیy،مکیدنyآمادگیyازyحاکیyرفتاریyهایyنشانهyبروزyوyنوزادyبیداریyصورتyدرyنشدهyتغذیهyحالyبهyتاyنوزادیyاگر

غیرخوراکیyراyآغازyکرد.

yyy)لولهyباyتغذیهyحینyنمونهyبرای(yتغذیهyازyپسyوyحینy،پیش

yy.بدهیدyغیرخوراکیyمکیدنy،تغذیهyآغازyازyپیشyدقیقهyده

yy:استyمهمyزیرyنکاتyبهyتوجه

yyyپستانyزیرyتغذیهyاستyقرارyکهyنوزادیyدرyکهyمعنیyاینyبهy.استyمتفاوتyغیرخوراکیyمکیدنyوyپستانyازyتغذیهyدرyمکیدنyروش

مادرyبهyطورyمنظمyآغازشودyمکیدنyغیرخوراکیyبهyعنوانyیکyمداخلهyعمدیyبایدyمتوقفyشود.
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yyyهایyدورهyبرایyیاyغیرمشخصyطورyبهyنهyشودyمیyارائهyنوزادyبهyدرمانیyمداخلهyیکyعنوانyبهyغیرخوراکیyمکیدنyاینکهyازyاطمینان

طوالنیyفقطyبرایyآرامyنگهداشتنyیاyساکتyکردنyنوزادyدرyحینyگرسنگی.

yyyشودyدادهyغیرخوراکیyمکیدنyنوزادyبهyدردناکyهایyمداخلهyازyپسyوyحینy،پیشyمدتyکوتاهyدرyدردyتسکینyروشyیکyعنوانyبه

yنوزادyبهyباهمyراyخوراکیyسوکروزyوyغیرخوراکیyمکیدنyتوانyمیy.بازگرددyمداخلهyازyپیشyپایدارyوضعیتyبهyبتواندyکهyزمانیyتا

داد.yمکیدنyغیرخوراکیyآغشتهyبهyشیرyهمyدرyنوزادانیyکهyاجازهyتغذیهyدهانیyدارند،yمیyتواندyیکyمسکنyدردyمفیدyباشد.

چگونگی اجرا:

yyyتوانyمیyکندyمیyبرقرارyپوستyباyپوستyتماسy،مادرyآغوشyدرyنوزادyyکهyوقتیyبخصوصyمادرy)شدهyدوشیده(yخالیyپستانyاز

yنکروزانyمانندانتروکولیتyشوندyتغذیهyدهانyراهyازyنبایدyاصاًلyکهyنوزادانیyبرایyروشyاینy.کردyاستفادهyغیرخوراکیyمکیدنyبرای

یاyآترزیyمریyبایستیyباyدستورyپزشکyانجامyشود.

yyyکنیدyسعیy.کندyکمکyغیرخوراکیyمکیدنyپیشبردyبهyتواندyمیyنوزادyبهyدادنyوضعیتy،داردyقرارyآشیانهyداخلyنوزادyکهyهنگامی

y.بیاوردyدهانyسمتyبهyمکیدنyبرایyراyدستشyبتواندyتاyبخوابانیدyپهلوyبهyراyنوزاد

yy.شودyمکتوبyنوزادyمراقبتیyطرحyدرyغیرخوراکیyمکیدنyتأثیرات

yوyداردyذراتyاستنشاقyخطرyپشمyیاyپنبهyباyپرشدهyپستانکy.نکنیدyدرستyبدلیyپستانکyخودتانy،غیرخوراکیyمکیدنyانجامyبرای

نبایدyاستفادهyشود.

مدیریت و کنترل درد در نوزاد نارس
yچهyهرyنوزادyکهyشودyتوجهyنکتهyاینyبهy.گیردyقرارyارزیابیyموردyپیوستهyبایدyنارسyنوزادyدرyحیاتیyعالمتyپنجمینyعنوانyبهyدرد

yگروهyاینyدرyدردyروyاینyازy.نمایدyمیyتجربهyراyبیشتریyدردناکyمواردyوyاستyدردناکyاقداماتyبیشتریyتعدادyمعرضyدرy،ترyنارس

بایستیyموردyتوجهyقرارyگیردyوyکنترلyشود.yدرyجدولy2y-8yبرخیyانواعyاقداماتyدردناکyبرایyنوزادyآوردهyشدهyاست.
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انواع اقدامات دردناک برای نوزاد نارسجدول 2-8.

جراحی هااقدامات درمانی اقدامات تشخیصی 

yyشریانیyگیریyخون
yyپاyپاشنهyازyمویرگیyگیریyخون
yyyکمرyازyمغزی-نخاعیyمایعyکشیدن
yyنارسیyرتینوپاتیyغربالگریyمعاینه
yyyسوپراپوبیکyناحیهyازyمثانهyادرارyکشیدن
yyوریدیyگیریyخون

yyIV Lineyانواعyکردنyخارجyوyجاگذاری
yyگذاریPICCyیاyنافیyکاتترگذاری
yyعضالنیyداخلyتزریق
yyنارسیyرتینوپاتیyدرyلیزردرمانی
yyمکانیکیyتهویه
yyتراشهyلولهyکردنyوخارجyجاگذاری
yyyترشحاتyساکشن
yyNG/OGyلولهyگذاشتن
yyyChestytubeyکردنyوخارجyجاگذاری
yyپوستyرویyازyچسبyکردنyجدا
yyپانسمانyتعویض
yyyبخیهyکشیدنyوyزدن
yyyادراریyسوندyکردنyخارجyوyجاگذاری
yyسینهyقفسهyفیزیوتراپی
yyوضعیتیyدرناژ
yy(Ventricularytap(بطنyازyمغزیyمایعyگرفتن

yyمختلفyهایyدستگاهyجراحی
yyصفاقیyدرناژ
yyوریدیyداونyکات

پاسخ نوزاد به درد
yتغییراتy،چهرهyتغییرy،فیزیولوژیکyتغییراتyقالبyدرyدردyبهyنوزادyپاسخy.استyآمدهy2-9yجدولyدرyنارسyنوزادانyدرyدردyبهyنوزادyپاسخ

هورمونیyوyدستگاهyعصبیyاتونومyوyحرکاتyبدنیyقابلyشناساییyمیyباشد.
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پاسخ نوزاد به دردجدول 2-9.

حرکات بدنی تغییرات اتونوم تغییرات هورمونی تغییرات رفتاری چهره  تغییرات فیزیولوژیک

مشتyکردنyمکررyدستyها میدریاز افزایشyکورتیزول شکلکyوyدهانyمربعی افزایشyضربانyقلب

راستyکردنyدستyهاyوyپاها گرگرفتگی افزایشyکاتهyکوالمینyها اخمyوyگرهyکردنyابرو افزایشyفشارyخون

بهyهمyپیچیدنyبدن رنگyپریدگی افزایشyگلوکاگون بستنyوyفشردنyچشمyها افزایشyتعدادyتنفس

کمانیyکردنyکمر افزایشyهورمونyرشد پرشyپرهyهایyبینی
yافزایشyمصرف

اکسیژنyوyمتابولیسم

کشیدنyسرyبهyبهyسمتyعقب افزایشyرنین چینyدادنyشیارyبینیyلبی
yافزایشyمتوسطyفشار

راهyهوایی

افزایشyآلدوسترون لولهyکردنyزبان افزایشyتونyعضالنی

yافزایشyهورمونyآنتی
دیورتیک

لرزشyچانه
yافزایشyفشارyداخل

جمجمه

کاهشyانسولین
yکاهشyمیزانyاشباع

اکسیژن

راهنمای بالینی مدیریت و کنترل درد
yبهyداروهاyتجویزyوyاستyنوزادانyدرyدردyمدیریتyدرyاقدامyترینyبنیادیy،کارکردیyوyمحیطیyاصالحاتyباyغیرداروییyهایyمراقبت

yوyدردyکاهشyبرyعالوهyهمدیگرyباyمراقبتyدوyترکیبy.شودyمیyگرفتهyنظرyدرyنارسyنوزادانyدردyمهارyدرyکمکیyمداخلهyیکyعنوان

استرسyدرyنوزاد،yبهyافزایشyخودتنظیمیyویyکمکyمؤثریyمیyکند.

مراقبت های غیردارویی
مراقبتyهایyغیرداروییyباyانجامyمواردyزیرyقابلyدسترسیyاست:

yy.استyضروریy،دردناکyاقدامyانجامyازyپسyوyحینy،پیشyتهویهyوyدماy،صداy،نورyکاهشy،هاyدستکاریyکردنyکمyباyمحیطyسازیyآرام

yyyالالییyوyنوزادyگرفتنyآغوشyدرyیاyyایشانyهایyدستyتوسطyنوزادyحمایتyوyدردناکyمراقبتیyاقدامyانجامyزمانyدرyوالدینyحضور

باyصدایyآرامyتوصیهyمیyشود.yصدایyآرامyوالدینyوyبویyبدنyایشان،yبسیارyمؤثرyاست.

yy.شودyپیچیدهyپارچهyیکyدرونyیاyباشدyآشیانهyدرونyنوزاد

yyyتواندyمیyدومyنفرy.شودyانجامyنفرyدوyتوسطy،دردناکyمراقبتیyاقداماتyهمهyاستyضروریy.گیردyانجامyدستyدوyهرyباyنوزادyحمایت
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یکیyازyوالدینyیاyپرستارyکمکیyباشد.yدوبارهyتأکیدyمیyشودyکهyوالدینyبرایyآرامyسازیyنوزادyبسیارyارزشمندند.
yyyخوراکیyسوکروزyبهyآغشتهyپستانکyنوزادyبهyدردناکyاقداماتyحینyوyپیشy،مدتyکوتاهyبرایyدردyتسکینyروشyیکyعنوانyبه

دادهyشودyوyپسyازyپایانyاقداماتyنیز،yتاyزمانyبازگشتyبهyوضعیتyپایدارyادامهyیابد.

تجویز دارو در کنترل درد
yداروyدوزy.اسـتy%24yخوراکیyسـوکروزy،اندکyجانبـیyعوارضyبـاyنوزادانyدرyدردyکنتـرلyبـرایyمؤثـرyدارویـیyمداخلـهyترینyشـایع
y،اثرآنyآغـازy.شـودyمیyچکانـدهyنـوزادyدهانyدرyسـرنگyتوسـطy،دردنـاکyاقـدامyآغـازyازyپیـشyکـهyاسـتy2-10yجـدولyاسـاسyبـر
yدوبارهyنیـزyدردناکyاقـدامyازپایانyپـسyدقیقهy2yتاy1yدوزyایـنy.اسـتyدقیقـهy8yتـاy5yآنyاثـرyطـولyوyدقیقـهy3yتـاy2yاثـرyاوجy،ثانیـهy10
yسـایرyباy،اثربخشـیyحداکثرyبرایyسـوکروزyتجویزyشـودyمیyتوصیـهy.اسـتyتکـرارyقابـلyروزyیـکyدرyدوزy10yتـاyوyگـرددyمیyتکـرار
yنیزyمکانیکیyتهویهyزیـرyوyNPOyنوزادانyدرy.گرددyهمـراهy)نوزادyدهانyدرyگذاردنyوyپسـتانکyرویyمالیـدن(yغیردارویـیyمداخـالتy
yشـدهyفلجyنوزادانyوyنشـدهyترمیمy)TEF(مـریyبهyتراشـهyفیسـتولy،ناپایدارyخونیyگلوگزyبـاyنـوزادانyدرyامـاyشـودyتجویـزyتوانـدyمی

)y)Paralizedبـاyدارو،yمنعyمصرفyدارد.

دوز سوکروز 24% در نوزادانجدول 2-10.

NPOاز 32 هفته تا رسیدهکمتر از 32 هفته
0/1-0/2 mL 0/1-0/5 mL0/2-1 mL

yy.داردyنوزادyپروندهyدرyثبتyوyپزشکyدستورyبهyنیازy،دردyمهارyداروهایyتجویز

yy.شودyانجامyدردناکyاقدامyسپسyنمایدyاثرyداروyتاyدادyاجازهyنوزادyبهyباید

yy.گرددyمشخصyنوزادyبرyآنyتأثیرyوyداروyدوزyتاyشودyپایشyنوزاد

پروتکل مدیریت درد نوزاد
مراقبت های پیش از آغاز اقدام دردناک

مراقبتyهایyپیشyازyآغازyاقدامyدردناکyشاملyمواردyزیرyاست.

yy.گیردyقرارyنوزادyتختyکنارyدرyوyشودyآمادهyنیازyموردyوسایلyتمامی

yy.شودyکمyنوزادyتختyاطرافyدرyصداyوyنورy،ممکنyتاحد

yy.شودyآمادهyدردناکyاقدامyآغازyبرایyویyتاyسازیدyآگاهyخودyحضورyازyراyنوزادyوyبرقرارyارتباطyنوزادyباy،آرامyلمسyوyآهستهyصدایyبا

yyyملحفهyیاyتمیزyعروسکyیکy،مراقبyانگشتy.گیردyآرامyبتواندyتاyشودyدادهyکوتاهyفرصتyیکyنوزادyبهy،دردناکyاقدامyانجامyازyپیش

تاyشدهyایyدرyدستyنوزادyگذاشتهyشودyتاyنوزادyوسیلهyایyبرایyحمایتyوyآرامyسازیyداشتهyباشد.

2-12
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yyyکهyطوریyشودyپیچیدهyپارچهyدرونy،وسطyخطyدرyشدهyجمعyهایyاندامyوyبدنyباy،کنارyیاyپشتyبهyخوابیدهyوضعیتyبهyنوزاد

دستyهاyبیرونyملحفهyوyنزدیکyصورتyنگهyداشتهyشود.yبرایyوضعیتyبهترyنوزاد،yدورyتاyدورyنوزادyباyپتوyآشیانهyدرستyشود.

yyyراyنوزادyبدنy،دستyدوyباyدومyنفرy،هاyدستyبودنyتمیزyازyاطمینانyازyپسy.باشدyداشتهyوجودyنوزادyبدنyحمایتyبرایyدومyنفر

yسببyنوزادyباyپوستیyتماسyبرقراریyباyدستکشyبدونyهایyدستy.نداردyدستکشyپوشیدنyبهyنیازیyدومyنفرy.نمایدyمیyحمایت

آرامyسازیyویyمیyشوند.

yyyدیگرyدستyباyوyگردنyوyسرy،دستشyیکyکفyوyانگشتانyباyدومyنفرyکهyمعنیyبدینy.شودyحمایتyسازیyآرامyوضعیتyدرyنوزاد

yدیگرyدستyوyایyشانهyکمربندyدستyیکyدیگرyروشyدرy.گیردyقرارyشدهyجمعyوضعیتyدرyنوزادyتاyنمایدyحمایتyراyلگنyوyپاها

کمربندyلگنyراyحمایتyنمایدyیاyپستانکyراyدرyدهانyنوزادyنگهyدارد.

yyyپستانکy.شودyدادهyنوزادyبهyپستانکyرویyیاyایyقطرهyصورتyبهyسرنگyباyخوراکیyسوکروزy،دردناکyاقدامyآغازyازyپیشyدقیقهyدو

آغشتهyبهyشیرyدرyنوزادانیyکهyاجازهyتغذیهyدهانیyیاyمنعyمصرفyسوکروزyدارند،yمیyتواندyیکyمسکنyدردyمفیدyباشد.

مراقبت های حین انجام اقدام دردناک
مراقبتyهایyحینyانجامyاقدامyدردناکyدرyنوزادانyشاملyمواردyزیرyاست.

yyyبهyپاهاyکهyشودyدادهyقرارyایyگونهyبهyشدهyجمعyوضعیتyدرyنوزادy،دومyنفرyآرنجyپایینyوyدستyمچy،نیازyصورتyدرyوyدستyکفyبا

سمتyشکمyجمعyوyکمرyگردyشود.yهمچنینyنوزادyبتواندyانگشتyمراقبy)مادرyیاyپرستار(yراyدرyدستyخودyنگهyداردyوyحفظyنماید.

yy.شودyاستفادهyسوکروزyدوبارهyنیازyصورتyدرyوyباشدyنوزادyدهانyدرyپستانکyهمچنان

yyyمیزانy%20yازyبیشترyقلبyضربانyکاهشyیاyافزایشyمانندyنوزادyرفتاریyوyفیزیولوژیکyعالئمyپیوستهy،دردناکyاقدامyانجامyطولyدر

yصورتyدرy.گرددyپایشyاسترسyرفتارهایyوyطوالنیyهایyگریهyوyقراریyبیy،طوالنیyمدتyبهyاکسیژنyاشباعyدرصدyمیزانyافتy،پایه

بروزyاینyعالیم،yیکyفرصتyآرامyسازیyبهyنوزادyدادهyوyدوبارهyاقداماتyازyسرyگرفتهyشود.

مراقبت ها پس از پایان اقدام دردناک
مراقبتyهایyپسyازyپایانyاقدامyدردناکyدرyنوزادانyشاملyمواردyزیرyاست.

yy.باشدyپیچیدهyپارچهyیاyآشیانهyدرونyهمچنانyنوزادy،دردناکyاقدامyپایانyازyپس
yy.شودyحمایتyدستyدوyهرyباyیاyداشتهyنگهyوالدینyآغوشyدرyدقیقهy30yمدتyبرایyنوزادy،والدینyحضورyصورتyدرy
yyyکهyصورتیyدرy.شودyحفظyشدهyجمعyوضعیتyدرyنوزادyوyباشدyداشتهyادامهyدومyنفرyتوسطyنوزادyحمایتy،آنهاyحضورyعدمyصورتyدر

y.یابدyادامهyنوزادyبرایyپستانکy،نیازyصورتyدرy.شودyخواباندهyمطلوبyوضعیتyبهyآرامیyبهyنوزادy،استyآرامyدیگریyوضعیتyدرyنوزاد
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yy.برگرددyاولیهyحالتyبهyنوزادyفیزیولوژیکyعالئمyتاyباشدyداشتهyادامهyدقیقهy10حداقلyنوزادyحمایت
yy.باشدyکمyهمچنانyنیزyصداyوyنورyوyنگیردyانجامyنوزادyرویyبرyدیگریyمراقبتیyاقدامy،دقیقهy30yتا

جدولy2-11yمراقبتyهایyپیشنهادیyبرایyکاهشyدردyنوزادانyراyنمایشyمیyدهد.

مراقبت های پیشنهادی برای کاهش درد نوزادانجدول 2-11.

مواردyپیشنهادیyبرایyکاهشyدردyاقدامyدردناک
yدرونyکاتترyکردنyوارد
yازyادرارyکشیدنyیاyمثانه

سوپراپوبیک

yyغیرخوراکیyمکیدن
yyملحفهyدرونyنوزادyپیچیدنy/دستyدوyباyدومyنفرyحمایت
yyدردناکyاقدامyانجامyحینyوyپیشyدقیقهy2yتاy1y،%24yخوراکیyسوکروز

Chest Tubeگذاری

yyغیرخوراکیyمکیدن
yy%24yخوراکیyسوکروز
yy)بافریyیاy%y0/5(yزیرجلدیyلیدوکایینy-/+
yy)1-2ymcg/kg:مکانیکیyتهویهyبا(yوریدیyفنتانیل
yyyیاy)0/5y-1ymcg/kgy:مکانیکیyتهویهyبدون(yوریدیyفنتانیل
yy)0/5-2ymg/kg(yوریدیyکتامین

Chest Tubeyکردنyخارج

yyزیرyبیشترyیاyاقدامyدوyانجام
yyغیرخوراکیyمکیدن
yy%24yخوراکیyسوکروز
yy)1-2ymcg/kgy:مکانیکیyتهویهyبا(yوریدیyفنتانیل
yyyیاy)0/5y-1ymcg/kgy:مکانیکیyتهویهyبدون(yوریدیyفنتانیل
yy)0/5-2ymg/kg(yوریدیyکتامین

ختنه
yyآلتyپشتیyعصبyبلوکyیاyزیرجلدیyحلقهyبلوک
yyآغازyازyپیشyدقیقهy90yتاy60y،گرمy1yEMLA®yپماد
yyدردناکyاقدامyانجامyحینyوyپیشyدقیقهy2yتاy1y،y%24yخوراکیyسوکروز

yتراشهyداخلyگذاریyلوله

yترتیبyبه
yy)اقدامyازyپیشyدقیقهy5yتاy2(y2-4ymcg/kgyyفنتانیل
yyy0/02ymg/kgyآتروپین
yyy1-2ymg/kgyکولینyسوکسینیل
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مواردyپیشنهادیyبرایyکاهشyدردyاقدامyدردناک

ساکشنyداخلyتراشه

yyملحفهyدرونyنوزادyپیچیدن
yy%24yخوراکیyسوکروز
yyyیاy)1-2ymcg/kg(وریدیyفنتانیل
yyy)0/5-mg/kg1(وریدیyکتامین

ROPyبرایyچشمyمعاینه

yyغیرخوراکیyمکیدن
yyملحفهyدرونyنوزادyپیچیدنy/دستyدوyباyدومyنفرyحمایت
yyدردناکyاقدامyانجامyحینyوyپیشyدقیقهy2yتاy1y،y%24yخوراکیyسوکروز
yy)معاینهyطولyدرyنیازyصورتyدرyتکرار(yقطرهy1yتتراکایین

خونyگیریyازyپاشنهyپا

yy)مادرyپستانyازyتغذیهyامکانyعدمyصورتyدر(yغیرخوراکیyمکیدنyیاyمادرyپستانyازyتغذیه
yyyیاy)آلyایده(y)آغوشیyمراقبت(yپوستyباyپوستyتماس
yyملحفهyدرونyنوزادyپیچیدنyy/yدستyدوyباyدومyنفرyحمایت
yyوالدینyتوسطyناحیهyمالشyوyآرامyلمس
yy%24yخوراکیyسوکروز

yعضالنیyتزریق
yمعمولyتزریقyبجز(

(kyویتامین

yy)مادرyپستانyازyتغذیهyامکانyعدمyصورتyدر(yغیرخوراکیyمکیدنyیاyمادرyپستانyازyتغذیه
yyyیاy)آلyایده(y)آغوشیyمراقبت(yپوستyباyپوستyتماس
yyملحفهyدرونyنوزادyپیچیدنy/دستyدوyباyدومyنفرyحمایت
yyوالدینyتوسطyناحیهyمالشyوyآرامyلمس
yy%24yخوراکیyسوکروز
yyyیاy)دردناکyاقدامyانجامyازyپیشyدقیقهy90yتاy60y،0/5-1ygr(y)هفتهyy≤y37yبارداریyسن( EMLA®yپمادy-/+
yy)دردناکyاقدامyانجامyازyپیشyدقیقهy45yتاy30y،1ygr()ماهy≤y1yسن(yتتراکایین

yنخاعیyمغزیyمایعyکشیدن

yyغیرخوراکیyمکیدن
yy%24yخوراکیyسوکروز
yyyیاy)دردناکyاقدامyانجامyازyپیشyدقیقهy90yتاy60y،0/5-1ygr(y)هفتهyy≤y37yبارداریyسن( EMLA®yپمادy-/+
yy)دردناکyاقدامyانجامyازyپیشyدقیقهy45yتاy30y،1ygr()ماهy≤y1yسن(yتتراکایین
yy)بافریyیاy%y0/5(yزیرجلدیyلیدوکایینy-/+
yyy)1-2ymcg/kgy:مکانیکیyتهویهyبا(yوریدیyفنتانیل
yyyیاy)0/5y-1ymcg/kgy:مکانیکیyتهویهyبدون(yوریدیyفنتانیل
yy)0/5-2ymg/kg(yوریدیyکتامین
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مواردyپیشنهادیyبرایyکاهشyدردyاقدامyدردناک

NG/OGyلولهyجاگذاری

yyغیرخوراکیyمکیدن
yyyیاy)آلyایده(y)آغوشیyمراقبت(yپوستyباyپوستyتماس
yyyملحفهyدرونyنوزادyپیچیدنy/دستyدوyباyدومyنفرyحمایت
yyوالدینyتوسطyآرامyلمس
yy%24yخوراکیyسوکروز

PICCyy
راهyشریانیyمحیطی
کاتyداونyوریدی

yyغیرخوراکیyمکیدن
yy%24yخوراکیyسوکروز
yyyملحفهyدرونyنوزادyپیچیدن
yyوالدینyتوسطyناحیهyمالشyوyآرامyلمس
yy)1-2ymcg/kg:مکانیکیyتهویهyبا(yوریدیyفنتانیل
yyyیاy)0/5y-1ymcg/kgy:مکانیکیyتهویهyبدون(yوریدیyفنتانیل
yy)0/5-2ymg/kg(yکتامین
yy)بافریyیاy%0/5(yزیرجلدیyلیدوکایینy-/+

خونyگیریyوریدی
خونyگیریyشریانی

yکردنyخارجyیاyجاگذاری
yوریدیyراه

yy)مادرyپستانyازyتغذیهyامکانyعدمyصورتyدر(yغیرخوراکیyمکیدنyیاyمادرyپستانyازyتغذیهy
yyوالدینyتوسطyناحیهyمالشyوyآرامyلمس
yy%24yخوراکیyسوکروز
yyملحفهyدرونyنوزادyپیچیدن
yyyیاy)دردناکyاقدامyانجامyازyپیشyدقیقهy90yتاy60y،0/5-1ygr(y)هفتهyy≤y37yبارداریyسن( EMLA®yپمادy-/+
yy)دردناکyاقدامyانجامyازyپیشyدقیقهy45yتاy30y،1ygr()ماهy≤y1yسن(yتتراکایین
yyyمکانیکیyتهویهyصورتyدرyوریدیyفنتانیلy-/+
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درyجدولy2-12yمداخلهyهایyپیشنهادیyبرایyکاهشyدردyنوزادانyادغامyیافتهyاست.

مداخله های پیشنهادی برای کاهش درد نوزادانجدول 2-12.

اقدامات دردناک
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   ******خون گیری از پاشنه پا

 در صورت تهویه******* خون گیری شریانی

خون گیری وریدی
جاگذاری یا خارج کردن راه وریدی 

در صورت تهویه*******
 

 در صورت تهویه*******کاتتر نافی

راه شریانی محیطی
کات داون وریدی

در صورت تهویه*******
 

 PICC*******در صورت تهویه 

تزریق عضالنی 
 )k بجز تزریق معمول ویتامین(

******* 
 

NG/OG جاگذاری لوله ******  

 *  ** * لوله گذاری داخل تراشه 

 * *** * ساکشن داخل تراشه

 ** * *  کشیدن مایع مغزی نخاعی

ROP معاینه چشم برای *****  
قطره 

تتراکایین 

   ** *  وارد کردن کاتتر درون مثانه

   ** *  کشیدن ادرار از سوپراپوبیک

 * ** *  Chest Tube گذاری

 Chest Tube خارج کردن  * ** * 

 * ** *  ختنه

2-13
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ابزارهای اندازه گیری چند بعدی درد در نوزادان

yبرخیy2-13yجدولy.استyگرفتهyقرارyاستفادهyموردyمختلفyهایyپژوهشyدرyنوزادانyدردyشدتyگیریyاندازهyبرایyگوناگونیyابزارهای

ازyاینyابزارهاyراyنمایشyمیyدهد.yجزییاتyوyراهنمایyاستفادهyیکیyازyاینyابزارهاyدرyادامهyبهyتفصیلyبیانyشدهyاست.

ابزارهای اندازه گیری چند بعدی درد در نوزادانجدول 2-13.

ابزار گروه سنی نوزادان Pain Stimulus

CRIES نارسyوyترم تسکینyدردyجراحی

BPSN نارسyوyترم تسکینyدردyاقداماتyدرyنوزادانyباyوyبدونyلولهyتراشه

NIPS نارسyوyترم تسکینyدردyاقدامات

PAT ترم تسکینyدردyجراحی

PIPP نارسyوyترم تسکینyدردyجراحیyوyاقداماتyدردناک

SUN نارسyوyترم تسکینyدردyاقدامات

:)PIPP( ابزار مشاهده رفتاری درد در نوزادان نارس

y.استyآمدهy2-14yجدولyدرyکهyاستyPIPPyابزارy،ابزارهاyاینyازyیکیy.داردyوجودyنوزادانyدرyدردyبررسیyبرایyگوناگونیyابزارهای

y،دردyکاهندهyداروهایyباyشدهyدرمانyنوزادانy،نوزادانyدرyجراحیyعملyازyپسyدردyارزیابیy،دردناکyاقداماتyانجامyزمانyدرyابزارyاین

نوزادانyدارایyChest Tubeyوyنوزادانیyکهyعالئمyدردyراyبروزyمیyدهند،yموردyاستفادهyقرارyگیرد.

درyاستفادهyازyاینyابزارyنوزادyبایدyپایشyقلبی-yتنفسیyشود.

:PIPP راهنمای استفاده از ابزار

بهترyاستyدرyآغازyکارyباyاینyابزار،yدوyپرستارyبهyطورyهمزمانyدردyنوزادyراyارزیابیyنمایندyتاyمیزانyدقتyکارyآنهاyباالyرود.
yy.گیردyمیyتعلقyبیشتریyنمرهy،باشدyکمترyنوزادyبارداریyسنyچهyهرy.بزنیدyعالمتyراyمربوطyخانهy،نوزادyبارداریyسنyبهyبسته
yyyبیداریyوyخوابyوضعیتy،ثانیهy15yمدتyبرایy،استyاستراحتyحالyدرyنوزادyکهyزمانیyوyدردناکyمراقبتیyاقدامyآغازyازyپیش

y.دهیدyyنمرهyمربوطyستونyدرyکردهyارزیابیyراyنوزاد
yy.شودyگذاریyعالمتyمربوطyخانهyدرyنیزyقلبyضربانyتعدادyافزایشyمیزانy.گرددyثبتyنوزادyاولیهyقلبyضربانyتعداد
yyyمربوطyخانهyدرyنیزyاولیهyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyدرyکاهشyمیزانy.گرددyثبتyنوزادyاولیهyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزان

عالمتyگذاریyشود.
yy.گرددyثبتyچهرهyبهyمربوطyجزءy3yوyشودyمشاهدهyثانیهy30yبرایyنوزادy،دردناکyمراقبتیyاقدامyازyپسyبالفاصله
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کمترینyنمرهyصفرyوyبیشترینyنمرهy21yاست.

راهنمای نمره دهی ابزار PIPPجدول 2-14.

شاخص نوزاد

0123

امتیازy27هفتهyوyکمترy28تاy31yهفتهyوy6yروز32تاy35yهفتهyوy6روزy36هفتهyوyبیشترسنyبارداری

سطحyخوابyوyبیداری
yهاyعمیق)چشمyخواب
yحرکاتyعدمy،بسته

صورتی(
کاماًلyبیدارyوyبیyقرارخوابyآرام/yبینابینیبیدارyوyآرام

افزایشy25yضربهyیاyبیشترافزایشy15yتاy24yضربهافزایشy5yتاy14yضربهyافزایشy0yتاy4yضربهyافزایشyتعدادyضربانyقلب

yاشباعyمیزانyافتyدرصد
اکسیژنyخونyشریانی

2/4yتاy04/9yتاy2/57/4yتاy5yبیشترyیاy7/5

اخمyوyگرهyکردنyابرو
)BrowyBulge(

)زیاد(y%70yزمان)متوسط(y49yتاy%69yزمان)حداقل(y10yتاy%39yثانیه)اصاًل(y0yتاy%9yزمان

بستنyوyفشرنyچشمyها
)eyeysqueez(

)زیاد(y%70yزمان)متوسط(y49yتاy%69yزمان)حداقل(y10yتاy%39yثانیه)اصاًل(y0yتاy%9yزمان

yلبیy،بینیyشیارyدادنyچین
)NosoyLabial Furrow(

)زیاد(y%70yزمان)متوسط(y49yتاy%69yزمان)حداقل(y10yتاy%39yثانیه)اصاًل(y0yتا9y%زمان



اصول ارزیابی و مراقبت تکاملی یگانه نوزاد

77

درyجدولy2-15yراهنمایyمداخلهyبرایyابزارyPIPPyبهyتفصیلyآمدهyاست.

راهنمای مداخله برای ابزار PIPPجدول شماره 2-15.

مداخلهارزیابینمره

5yازyکمترyندارد.نمرهyوجودyحادیyنیستدردyالزمyایyمداخلهyهیچ

y10تاy6yنمره
yکهyکندyمیyتجربـهyراyمتوسـطیyدردyنـوزاد
yبـرایyغیردارویـیyهـایyمداخلهyتوانـدyمی

ویyانجامyشـود

مداخلهyهایyغیرyداروییyتخفیفyوyتسکینyدردyانجامyشود:
درد کم:

yy)اضافیyسروصدایyوyنورyکاهش(yفیزیکیyمحیطyتعدیل
yyپارچهyدرونyنوزادyپیچیدن
yyنوزادyدرyدردناکyاقداماتyیاyهاyدستکاریyکاهش
yyمراقبتیyاقداماتyکردنyایyخوشه
yyوالدینyتوسطyآرامyلمس
yyغیرخوراکیyمکیدن
yyپستانکyیاyوyسرنگyباyخوراکیyسوکروز

درد کم به سمت متوسط:
yyهمراهyبهyپیشگفتyموارد
yyدستyتوسطyنوزادyبدنyحمایت
yyمادرyپستانyازyتغذیهyوyمکیدن

10yازyبیشترyداردنمرهyوجودyشدیدyسمتyبهyمتوسطyدرد
yyپزشکyبهyاطالع
yyپزشکyتوسطyدردyدهندهyتسکینyدارویyتجویز
yyمسکنyدارویyتکرارyیاyافزایشyبهyنیازyبرایyدوبارهyارزیابی

2-14
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اقداماتyپیشyروyبرایyکاهشyدردyنوزادانyضروریyبهyنظرyمیyرسد.

yyyنمونهyگرفتنyجایyبهyپوستیyروبینومترyبیلیyازyاستفادهyنمونهyبرای(yگرددyتهاجمیyاقداماتyجایگزینy،تهاجمیyغیرyراهکارهای
خونyبرایyآزمایشyمیزانyبیلیyروبین(.

yy.شودyپرسیدهyآنyانجامyضرورتyوyنیازyوyیابدyکاهشyدردناکyخیلیyاقداماتyانجامyممکنyحدyتا
yy.شودyاستفادهyدردناکyاقداماتyانجامyبرایyترyظریفyهایyسوزنyازyممکنyحدyتا
yyyکمتریyدردyتجربهyتاyشودyاستفادهyنوزادyبدنyرویyبرyاتصاالتyوyهاyلولهyکردنyمحکمyبرایyکمتریyچسبyتعدادyازyممکنyحدyتا

راyدرyزمانyکندنyآنهاyداشتهyباشد.
yy.یابدyکاهشyگیریyرگyدفعاتyتاyگرددyجایگزینyگذاریPICCyمانندyراهکارهاییy،درمانیyسرمyبرایyمحیطیyراهyبرقراریyجایyبه
yy:دردyکنترلyداروهایyازyاستفادهyصورتyدر

°y.شودyثبتyپروندهyدرyوyتجویزyپزشکyتوسطyبایستیyدارو
°y.شودyانجامyدردناکyاقدامyسپسyوyنمایدyاثرyداروyتاyشودyدادyاجازه
°y.گرددyمشخصyنوزادyبرyآنyتأثیرyوyداروyدوزyتاyشودyپایشyنوزاد

نکتـه: الزم اسـت دسـتورعمل مـدون و مکتـوب شناسـایی اقدامـات دردنـاک و اسـترس زا در نـوزادان نارس بسـتری و 

مدیریـت و مهـار درد نـوزاد در بخـش موجـود و همـه کارکنـان بخـش دوره های آموزشـی مربـوط را گذرانده باشـند.

مدیریت کاهش درد و استرس نوزاد حین مراقبت ها
(ROP)مراقبت تکاملی نوزاد در معاینه رتینوپاتی نارسی

y2000yfcyدریافتyمعادلy،شودyمیyتاباندهyنوزادyچشمyبهyدقیقهyدوyمدتyطیyافتالموسکوپyباyکهyنوریy،ROPyمعاینهyانجامyطیyدر

yبنابراینy،استyنوزادyبرایyدردناکyاقدامyیکy،نارسیyرتینوپاتیyمعاینهyحالyعینyدرy.استyپیوستهyصورتyبهyساعتy3yمدتyبهyنور

رعایتyمواردyزیرyدرyراستایyحمایتyتکاملیyنوزادyمؤثرyمیyباشد.

yy.باشندyداشتهyحضورyویyباyآرامyکردنyصحبتyیاyنوزادyبدنyحمایتyبرایyوالدین

yy.شودyرعایتyتغذیهyباyنوزادyمعاینهyزمانیyفاصله

yyyدرy.نگرددyخستهyنوزادyتاyشودyانجامyگاواژyباyنوزادyتغذیهy،معاینهyبهyماندهyساعتyیکyازyکمترyزمانyدرyتغذیهyبهyنیازyصورتyدر
yبستریyموقتیyنوزادyتاyگرددyطراحیyفرایندیy،چشمyمعاینهyزمانyتاyدهیyنوبتyوyپذیرشyبرایyانتظارyمدتyشدنyطوالنیyصورت

وyبرایyنوزادyسرمyدرمانیyانجامyشود.
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yyyوyرفتy،نمایدyصحبتyآرامyلحنyباyمراقب(yباشدyآرامyوyساکتyمحیطy.گرددyتعدیلyمحیطیyشرایطy،معاینهyازyپیشyساعتyیک
آمدها،yسروصدایyآالرمyهاyوyروشناییyمحیطyکمyباشدyوyنورyمستقیمyبرyچهرهyنوزادyنتابد(.

yyyمعاینهyتجهیزاتyوyملزوماتyکلیهyترالیyیکyرویy،مراکزyبرخیyدرy.شودyدادهyقرارyنوزادyکنارyدرyوyآمادهyپیشyازyنیازyموردyوسایل
yانتخابyپالستیکیyجنسyازy،ملزوماتyاینyحملyترالیyشودyمیyتوصیهy.شودyمیyآوردهyنوزادyبالینyبرyمعاینهyزمانyدرyکهyشدهyچیده

شودyتاyدرyزمانyجابجایی،yمحرکyتولیدyصداyوyایجادyاسترسyدرyنوزادyنباشد.

yy.گرددyلمسyنرمیyبهyویyصورتyوyصحبتyنوزادyباyآرامیyباy،قطرهyریختنyازyپیش

yyyتعویضy،نوزادyتوزینyمانند(yدیگریyمراقبتyوyمداخلهyهیچy،معاینهyزمانyتاyنوزادyبرایyچشمیyقطرهyاولینyریختنyفاصلهyدر
پوشکyوy)...yانجامyنشود.

yy.گیردyانجامyخودشyتختyیاyوالدینyآغوشyدرyنوزادyمعاینهyوyنشودyجابجاyنوزادy،ممکنyتاحد

yyyبهyزیادیyفشارyکهyشودyدقتy.باشدyترyراحتyنوزادyسرyبهyدهیyوضعیتyتاyگرددyمحافظتyپتوyیاyملحفهyباyنوزادyسرyدورyتاyدور
سرyنوزادyبرایyنگهyداشتنyآنyواردyنشود.

yyyyیاyباشدyآنyدیوارهyباyتماسyدرyپاهایشyآشیانهyدرونyنوزادy.باشدy،)Facilatedytucking(yشدهyجمعyحالتyبهyنوزادyوضعیت
درونyیکyپارچهyشلyپیچیدهyباشد،yطوریyکهyدستyهایشyآزادyبودهyبتواندyبهyصورتyنزدیکyگردد.

yyyپاهاyوyهاyدستy،تنهyدیگرyدستyباyوyحمایتyراyنوزادyسرyدستyیکyباyاولyنفرy.شودyمیyتوصیهyنوزادyحمایتyبرایyنفرyدوyوجود
راyحفظyکندyوyوضعیتyجمعyشدهyبهyنوزادyبدهد.yنفرyدومyنیزyبرایyنگهyداشتنyپستانکyآغشتهyبهyسوکروزyدرyدسترسyباشد.

yy.گرددyآرامyآنyمکیدنyباyنوزادy،معاینهyانجامyازyپسyوyyحینy،پیشyتاyباشدyموجودyسوکروزyبهyآغشتهyپستانکyنوزادyبرای

yyyهمyکنارyراyدستانشyانگشتانyبتواندy،گرفتهyراyمراقبyانگشتانyمثاًلy،نمایدyتجربهyراyایyشوندهyآرامyرفتارهایyتاyشودyحمایتyنوزاد
yبهyشودyسعیy،داردyگرyمعاینهyیاyمراقبyدستانyدورکردنyدرyسعیyدستانشyباyنوزادyکهyصورتیyدرy.کندyلمسyراyآنهاyیاyداردyنگه

y.نمایدyآرامشyاحساسyتاyشودyداشتهyنگهyدستشyدیگرyنزدیکyویyدستyوyصحبتyنوزادyباyآرامی

yyy.شودyدادهyاستراحتyکمیyنوزادyبهy،هاyچشمyمعاینهyبینy.شودyانجامyعجلهyبدونyوyآرامیyبهyمعاینه

yyyاشباعyمیزانyکاهشy،دقیقهyدرyضربهy110yازyکمترyیاy/وy200yازyبیشyقلبyضربانyمانندyفیزیولوژیکyناپایداریyبروزyصورتyدر
yتجویزyباyوyنیازyصورتyدرy.شودyمتوقفyعالیمyاینyدوبارهyشدنyطبیعیyتاyمعاینهy،%85yازyکمترyمیزانyبهyشریانیyخونyاکسیژن

پزشک،yبهyنوزادyاکسیژنyآزادyبدهید.

yyyدرyنورyبهyحساسیتyنیزyمعاینهyازyپسyساعتy18yتاy،هاyمردمکyگشادیyوyدهندهyمیدریازyچشمیyهایyقطرهyازyاستفادهyدلیلyبه
yپوششy،چشمyبانyسایهyازyاستفادهyباyمحیطیyنورyبرابرyدرyنوزادyچشمyمحافظتy،معاینهyاتمامyازyپسyلذاy.داردyوجودyنوزادان

انکوباتورyوتختyنوزادyوyپشتyبهyنورyبودنyچهرهyنوزادyدرyطولyتغذیهyویyضروریyمیyباشد.

yyyدیگریyاقدامy،معاینهyازyپسyدقیقهy30تاy،استyنوزادyبرایyدردناکyبسیارyاقدامyیکy،نارسیyرتینوپاتیyمعاینهyکهyاینyبهyتوجهyبا
برyرویyنوزادyانجامyنشود.
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نکات مهم مراقبتی برای فتوتراپی با رویکرد تکاملی در نوزادان نارس
yقرارyنوزادyهایyچشمyرویyمناسبyصورتyبهyچشمیyپوششyچنانچهyکهyاستy10000yfcyتاy300yfcyفتوتراپیyازyحاصلyنورyمیزان

گیردyتاyمیزانy%90yازyچشمyنوزادyدرyبرابرyنورyمحافظتyمیyشود.yدرyمراقبتyازyنوزادyنیازمندyبهyفتوتراپیyمواردyزیرyرعایتyگردد:

yy.بپوشاندyراyنوزادyهایyچشمyرویyمناسبyصورتyبهyبتواندyتاyباشدyنوزادyجثهyباyمتناسبyبایدyچشمyپوشش

yy.کاهدyنمیyمؤثرyفتوتراپیyازy،آشیانهyدرونyنوزادyخواباندن

yyyکهyنوزادیy.شودyمیyمحافظتyفتوتراپیyنورyازyنوزادانyهایyتختyسایرy،مناسبyهایyپوششyازyاستفادهyباyکهyگرددyحاصلyاطمینان

درyمجاورتyنوزادyزیرyفتوتراپیyقرارyمیyگیردyهموارهyنوریyبیشترyازy60yfcyدریافتyمیyکند.

yy.سازدyمطلعyخودyحضورyازyراyاوyوyکندyصحبتyنوزادyباyآرامیyبهyمراقبy.باشدyخاموشyفتوتراپیyنورy،فتوتراپیyانجامyآغازyدر

yyyتاyکارyاینy.باشدyمأنوسyویyبرایyهایشyدستyتماسyشدهyآشناyاوyباyنوزادyتاyبگذاردyنوزادyبدنyرویyراyهایشyدستyآرامیyبه

y.یابدyادامهyدهدyنمیyنشانyاسترسyرفتارهایyوyکندyمیyآرامشyاحساسyمراقبyدستانyدرyنوزادyشودyاحساسyکهyزمانی

yy.نشودyپوشاندهyبینیyهایyسوراخyتاyگرددyدقتyوyگیردyقرارyهاyچشمyرویyبندyچشمyآرامیyبه

yy.شودyمیyتوصیهy)bili blanket(yروبینyبیلیyکاهندهyپتوهایyوyزیرینyنورyمنبعyباyتابشیyهایyصفحهy،بهترyکارکردyمنظورyبه

yyyیعنیy.گرددyجداyفتوتراپیyازyنوزادy،)کارکنانyیاyوالدین(yمراقبyفردyباyنوزادyتعاملyبرایyنیزyوyنوزادیyهایyمراقبتyسایرyانجامyبرای

yکمکyنوزادyبهyوyبرداردyراyبندyچشمyآرامیyبهy،سازدyآگاهyخودyحضورyازyراyنوزادy،مالیمyصحبتyباyمراقبy،شودyخاموشyفتوتراپیyنور

yباشدyفرصتیyتواندyمیyچنینyهمyزمانyاینy.گیردyانجامyنوزادyبرایyنظرyموردyمراقبتیyاقداماتyاکنونy.کندyعادتyنورyبهyچشمانشyتاyکند

تاyنوزادyبتواندyباyاطرافیانyتعاملyداشتهyباشد.

yyyمراقبyy،فتوتراپیyسرگیریyازyبرایy.برگرددyاستراحتyحالتyبهyدوبارهyنوزادyتاyشودyکمکy،نظرyموردyمراقبتیyاقداماتyپایانyازyپس

yنوزادyبدنyرویyراyهایشyدستy،ایستادهyنوزادyکنارyحالyعینyدرy.دهدyمیyقرارyراyنوزادyبندyچشمy،مالیمتyبهyوyآرامyصحبتyبا

yراyهایشyدستy،دهدyمیyادامهyکردنyصحبتyبهyهنوزyکهyحالیyدرyسپسy.کندyمیyصحبتyویyباyزمانyهمyوyبگیردyآرامyتاyگذاشته

بهyآرامیyازyرویyبدنyنوزادyبرyمیyداردyوyالمپyفتوتراپیyراyدوبارهyروشنyمیyنماید.

yyyنورyبهyنوزادyتاyکندyمیyپایشyدقایقیyبرایyراyنوزادy،متریyاکسیyپالسyنمایشگرyبهyتوجهyوyنوزادyکنارyایستادنyباyمراقبyسپس

فتوتراپیyعادتyکند.

yyy.کندyمیyصرفyانرژیyتوجهیyقابلyمقادیرy،گیردyمیyقرارyفتوتراپیyمعرضyدرyنوزادyکهyهنگامی

yy.گیردyقرارyآنهاyآغوشyدرyوyبگذراندyخودyوالدینyباyبیشتریyزمانyنوزادyتاyبیابیدyمناسبیyهایyروش
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راهنمای حمام دادن نوزاد
yباyنوزادyحمامyاولینyشودyمیyتوصیهy.استyنوزادشانyباyتعاملyوyوالدینyمشارکتyبرایyطالییyفرصتyیکy،نارسyنوزادyدادنyحمام

yآنهاyباyوyدادهyاطالعyوالدینyبهyنوزادyحمامyزمانyکهyگرددyطراحیyفرایندیyدلیلyهمینyبهy.شودyانجامyآنهاyمشارکتyوyوالدینyحضور

yاسترسyرفتارهایyوyهیپوترمیyبروزyسببyتواندyمیyنارسyنوزادyدادنyحمامyوجودyاینyباy.باشندyداشتهyحضورyبتوانندyتاyشودyهماهنگ

yدرونyنوزادyدادنyحمامy.)والدینyازyیکیyوyکارکنانyازyنفرyیک(yاستyضروریyنفرyدوyوجودy،نوزادyحمامyبرایy.شودyفیزیولوژیک

پارچهyپیچیدهyسببyتوانمندیyنوزادyوyمراقبy)والدین،yکارکنان(yمیyگردد.yبنابراینyنوزادyبایدyدرyپارچهyپیچیدهyحمایتyوyحمامyگردد.

مزایای حمام دادن نوزاد درون پارچه پیچیده برای نوزاد
حمامyدادنyنوزادyدرونyپارچهyایyپیچیدهyمزایاییyداردyکهyشاملyمواردyزیرyاست.

yyحرکتیyوyفیزیولوژیکیyاسترسyرفتارهایyکاهش

yyانرژیyذخیرهyوyحفظ

yy)قراریyبیyوyگریهyکاهش(yبیداریyوyخوابyکنترلyبهبود

yyحمامyحینyهوشیاریyوyبیداریyوضعیتyدرyنوزادyگرفتنyقرارyدلیلyبهyنوزادyتوجهyوyتعاملyافزایش

yyمکیدنyوyصورتyنزدیکyدستyبردنy،شیءyگرفتنyوyزدنyچنگyمانندyسازیyآرامyخودyرفتارهایyافزایش

yyنوزادyحرکتیyرفتارهایyساماندهیyافزایش

yyکردنyحمامyازyپسyبالفاصلهyپستانyازyتغذیهyوyمکیدنyمهارتyافزایش

مزایای حمام دادن نوزاد درون پارچه پیچیده، برای والدین
مزایایyحمامyدادنyنوزادyدرونyپارچهyپیچیده،yبرایyوالدینyشاملyمواردyزیرyاست.

yyدادنyحمامyحینyنوزادyحمایتyدرyوالدینyراحتی

yyوالدیyهایyمهارتyافزایش

yyوالدینyوابستگیyافزایش

yyنوزادyباyتعاملyافزایش

yyوالدینyاسترسyکاهش

yyحمامyازyپسyنوزادyکردنyتغذیهyخوشایندyتجربه

2-15
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نکته:توجهyبهyنکاتyزیرyمفیدyخواهدyبود.

yyندارندyوانyدرyدادنyحمامyبهyنیازیy،هفتهy32زیرyتولدyبارداریyسنyباyنوزادان

yyباشدyبیدارyحتمًاyبایدyنوزاد

yy.باشدyداشتهyمشارکتyنوزادyدادنyحمامyبرایy)مادرyحداقل(yوالدینyحتمًا

راهنمای گام به گام حمام با پارچه پیچیده نوزادان نارس درون وان1
توجهyبهyنکاتyزیرyدرyحمامyدادنyنوزادyنارسyدرونyوانyمهمyاست.

yyyموکولyدیگریyوقتyبهyحمامy،خوابyیاyبدحالy،بیمارyنوزادyدرy.باشدyهوشیارyوyبیدارyبایدyنوزادy.شودyتوجهyنوزادyرفتارهایyبه
شود.

yyyتابشیyکنندهyگرمyیکyزیرyنوزادyحمامyوانy،نوزادyبدنyدمایyحفظyبرایy.گرددyمتعادلyنوزادyحمامyمحلyسروصدایyوyروشناییy،دما
گذاشتهyشود.

yy.باشدyطبیعیyمحدودهyدرyتاyشودyگیریyاندازهyزیربغلیyدماسنجyباyنوزادyبدنyدمای
yyyصورتyدرy.شودyدادهyقرارyنظرyموردyمحلyکنارyدرy)گرمyپتوهایy،پستانکy،کوچکyوانyیک(yنوزادyحمامyوسایلyوyملزوماتyکلیه

تمایل،yوالدینyمیyتوانندyیکyحولهyتمیزyازyمنزلyبیاورندyوyبرایyخشکyکردنyنوزادyاستفادهyنمایند.
yy.باشدyمناسبyمحدودهyدرyتاyکنندyکنترلyراyآنyدمایyوyپرyآبyراyوانyنصفyتا
yy.باشدyکوتاهyشانyهایyناخنyنمودهyخارجyراy..yوyساعتy،انگشترy،دستبندy،)کارکنانyوyوالدین(yمراقب
yy.کنندyجداyنوزادyازyراyهاyسیمyکلیهyوyخاموشyراyنمایشگرهاy،خارجyراyنوزادyپوشک
yyy.شودyنزدیکyصورتyبهyهاyدستyوyباشدyبدنyوسطyخطyنزدیکyوyشدهyجمعyحالتyبهyپاهاyوyهاyدستy.شودyپیچیدهyملحفهyدرونyبایدyنوزاد
yyyکاراییyتاyبایستدyوانyباالیyدومyنفرyچنینyهمy.نمایدyحمایتyدستشyدوyباyراyنوزادyتابتواندyبایستدyنوزادyسرyپشتyبایدyدومyنفر

مؤثریyداشتهyباشد.
yyyازyنوزادyصورتyرویyپنبهyیاyدستمالyسپسy.شودyتمیزyنوزادyگردنyآرامیyبهy،)شامپوyوyصابونyبدون(yپنبهyیاyتمیزyدستمالyیکyبا

بینیyتاyکنارهyگوشyکشیدهyشود.yبایدyدقتyکردyکهyتنهاyقسمتyبیرونیyگوشyهاyتمیزyشود.
yy.باشدyنوزادyشانهyازyبیشترyنبایدyآبyسطحy.شودyحمایتyنوزادyهایyاندامyوyتنهy،وگردنyسرyحالyعینyدرyوyگذاشتهyآبyدرونyآرامیyباyنوزاد
yyyدوبارهyوyشستهyآرامیyباyوyآوردهyبیرونyپیچیدهyپارچهyدرونyازyنوزادyدستyیکy.شودyآغازyنوزادyبدنyطرفyیکyازy،کردنyتمیز

درونyملحفهyپوشانیدهyشود.yسپسyبازوهاyوyپسyازyآنyقفسهyسینهyتمیزyشود.
yy.شودyشستهyترتیبyهمینyبهyنیزyنوزادyبدنyهایyقسمتyسایر
yyy.شودyچرخاندهyپهلوyبهyآرامیyبهyنوزادy،پشتyشستنyبرای
yy.شودyشستهyآرامیyبهyنوزادyسرyسپس
yyy،رفتارهاyشدنyطبیعیyازyپسy.شودyداشتهyنگهyدستy،نوزادyاسترسyرفتارهایyمشاهدهyباyوyتوجهyنوزادyرفتارهایyبهyهرمرحلهyدر

1. Swaddeled bathing
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کارyدوبارهyازyسرyگرفتهyشود.yمیyتوانyبرایyآرامشyنوزاد،yپستانکyمناسبyدرyدهانyویyگذاشت.
yyy،والدینyدستyدرyتمیزyملحفهyدرونyسپسyوyخشکyکاماًلyملحفهyیاyحولهyدرونy،کاملyحمایتyباyوyبرداشتهyنوزادyملحفهyآرامیyبه

پیچیدهyشود.
yy.نمایندyحمایتyنوزادyبهyکالهyوyمناسبyلباسyپوشاندنyدرyراyوالدینy،کارکنان

yy.شودyخواباندهyتختyدرy،ملحفهyدرونyوyکاملyحمایتyباyنوزاد

تعویض پوشک نوزاد
تعویضyپوشکyیکyفرایندyاسترسyزاyبرایyنوزادyنارسyاست.yازyاینyروyبایدyبهyرفتارهایyنوزادyدرyحینyتعویضyپوشکyنیزyتوجهyگردد.

yyyخوابیدهyوضعیتyدرyکهyصورتیyدرy.نمودyپوشکyتعویضyتوانyمیyاستyپهلوyبهyوyبازyطاقyهایyوضعیتyدرyکهyزمانیyراyنوزاد
yصورتyدرy.انداختyتعویقyبهyراyپوشکyتعویضyتوانyمیy،یادشدهyهایyوضعیتyبهyویyوضعیتyتغییرyزمانyتاy،استyشکمyبه
yسپسyشودyچرخانیدهyپهلوyبهyوضعیتyبهyنوزادyتاyکشیدهyyآرامیyبهyراyنوزادyزیرyملحفهy،شکمyبهyخوابیدهyزمانyدرyکارyاینyضرورت

اقدامyبهyتعویضyپوشکyگردد.
yy.شوندyگرفتهyباالyکمیyمیزانyبهyبایستیyپاهاyتنهاyپوشکyتعویضyحین
yy.گرددyپرهیزyنوزادyلگنyکردنyبلندyاز
yy.شودyدادهyآموزشyمادرyبهy،پیشگفتyمواردyرعایتyدرخصوص

سنجش وزن نوزاد
yبه yتواندyمی yکه yزاستyاسترس yمراقبت yیک yنوزاد yبرای yکردن yوزن yو yجابجایی

yاشباعyمیزانyکاهشyوyقلبyضربانyتعدادyافزایشyجملهyازyفیزیولوژیکyاختالالت

yنوزادyتوزینyچگونگیyخصوصyدرyزیرyمواردy.شودyمنجرyشریانیyخونyاکسیژن

مؤثرyمیyباشد:

yyyآنyازyنوزادyتوزینyبرایy،داردyوزنyثبتyقابلیتyنوزادyتختyکهyصورتیyدر

استفادهyشود.

yyyبهyترازوy،کردنyوزنyبرایyدیگرyجاییyبهyویyحملyوyنوزادyکردنyبلندyجایyبهy

کنارyتختyویyآوردهyوyنوزادyتوزینyشود.

yy.شودyپهنyترازوyرویyبرyشدهyگرمyپیشyازyتمیزyملحفه

yy.شودyتوجهyنوزادyاسترسyرفتارهایyبهyتوزینyبرایyنارسyنوزادyجابجاییyدر

yy.استyضروریyنوزادyبدنyهایyقسمتyهمهyحمایتyوyشدهyجمعyوضعیتy،ترازوyرویyبرyنوزادyدادنyقرارyوyجابجاییyهنگام

2-16
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سنجش وزن نوزاد درون آشیانهشکل 2-21.
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yyy.شودyپرهیزyترازوyرویyبرyپوششyبدونyنوزادyقراردادنyازyوyگرددyتوزینyوyپیچیدهyملحفهyدرونyنوزاد

yy.گرددyتوزینyپیشyازyملحفهy،نوزادyوزنyخواندنyدرyاشتباهyازyپیشگیریyبرای

yy.گرددyتوجهyویyخوابyوyنوزادyرفتارهایyبهy،مراقبتyانجامyازyپسyوyحینy،پیش

yy.باشدyنوزادyبهyویyتوجهy،مراقبتyانجامyطولyدرyوyبپرهیزدyمراقبتyطولyدرyهمکارyباyکردنyصحبتyازyمراقب

yyyتختyدرونyازyملحفهyباyراyنوزادyسپسyوyصفرyراyترازوy،نمودyدرستyنوزادyبرایyتمیزyآشیانهy،ترازوyرویyبرyتوانyمیy،کارyانجامyآسانیyبرای

بلندyکرد.yآنyگاهyباyآرامیyنوزادyراyدرونyآشیانهyگذاشتyوyدرyهمانyهنگام،yملحفهyقدیمیyراyازyدورyنوزادyبلندyنمود.

yyyمراقبت(yزمانyیکyدرyنوزادyتوزینyوyپوشکyتعویضyمانندyاقداماتیyگرددyمیyتوصیهy،نوزادyحدyازyبیشyهایyدستکاریyازyپرهیزyبرای

خوشهyای(yانجامyگیرد.

اهمیت خواب و بیداری در نوزادان نارس ½
yازyوyدارندyیافتهyتکاملyمغزیyهایyنیمکرهyباyمنظمyکاماًلyعصبیyدستگاهyکهyهستندyعالیyحیواناتyوyانسانyتنهاyزندهyموجوداتyبینyدر

yتوسطyبارyاولینyبرایyبیداریyوyخوابyوضعیتyبهy،نوزادانyدرy.هستندyبرخوردارyخوابyوyبیداریyهایyحالتyبینyمشخصیyاختالف

y.شدyپرداختهyنوزادانyازyعصبیyمعاینهyیکyطیyBeintemayوyPrechtl

y30yسنyتاyمرحلهyاینy.شودyمیyمتمایزyبینابینیyوyعمیقy،سبکyخوابyمراحلyبهyوyآغازyجنینیyهفتهy27yسنyازyخوابyحاالتyتمایز

yوyعمیقyخوابyمتناوبyهایyچرخهyشاملyدقیقهy60تاy40yتقریبًاy،خوابyدورهyیکy،شدهyمتولدyتازهyنوزادانyدرy.شودyمیyکاملyهفتگی

yدقیقهy60yازyکمترyاستراحتyهایyدورهyبنابراینy.)کشدyمیyطولyدقیقهy110yتاy90yبینyبزرگساالنyدرyخوابyچرخهyیک(yباشدyمیyسبک

برایyتکاملyچرخهyخوابyوyبیداریyطبیعیyنوزادyکافیyنیست.

تشخیص وضعیت های خواب و بیداری نوزاد نارس
y...yوyنوزادyرفتارهایyمشاهدهy،مغزیyنوارyثبتyشاملyکهyداردyوجودyگوناگونیyهایyروشyبیداریyوyخوابyهایyوضعیتyتشخیصyبرای

y،مختلفyنوزادانyمغزیyنوارyدرyزیراyاستyنوزادyهایyوضعیتyبررسیyبرایyمناسبیyروشy،رفتارyمشاهدهyروشyنارسyنوزادانyدرy.باشدyمی

y.استyنارسyنوزادانyبخصوصyنوزادانyرفتاریyهایyحالتyازyیکیyخوابyواقعyدرy.شودyمیyمشاهدهyجزئیyاختالفات

 انواع وضعیت های خواب و بیداری نوزادان نارس 
yکند. دستگاهyمیyکنترلyراyمحیطyازyدریافتیyهایyدادهyمیزانyوyنوعyنوزادyآنyدرyکهyاستyرفتاریyمدلyیکyبیداریyوyخوابyهایyوضعیت
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yمخصوصyفیزیولوژیکyوyرفتاریyخصوصیاتyکدامyهرyکهyشدهyتشکیلyمختلفیyهایyوضعیتyازyنارسyنوزادانyبیداریyوyخواب

yبلوغy.باشدyمیyyگریانyوyبیدارyوyبرانگیختهyبیدارy،آرامyبیداریy،آلودگیyخوابy،سبکyخوابy،عمیقyخوابyشاملyوyدارندyراyخودyبه

yنارسyنوزادانyمحرومیتy.استyآرامyبیداریyوyعمیقyخوابyوضعیتyدوyنوسانyبهyوابستهyنارسyنوزادyبیداریyوyخوابyهایyوضعیت

yعالئمyباyمغزyگیریyشکلyکاهشy،اینyبرyعالوهy.شودyمیyبیداریyوyخوابyهایyوضعیتyبلوغyعدمyبهyمنجرy،مفیدyوضعیتyدوyاینyاز

yحساسیتyافزایشy،دردyآستانهyکاهشy،بیناییyتکاملyدرyاختاللy،مدتyطوالنیyرفتاریyمنفیyاثراتy،یادگیریyاختاللy،مغزyشدنyکوچک

y-روانیyتکاملyدرyاختاللy،شناختیyنقایصy،فیزیولوژیکy،هوشیاریyاختالالتy،هاyحسyاولیهyتکاملyدرyاختاللy،هاyبیماریyبهyنسبت

yناگهانیyمرگyسندرمy،تنفسیyمشکالتyافزایشy،سالگیy5/5yدرyفعالیyبیشy،توجهیyکمyاختاللyتشخیصyاحتمالyافزایشy،اجتماعی

وyتغییرyعملکردyدستگاهyایمنیyازyدیگرyعوارضyاینyمحرومیتyاست.

yyرسیدهyنوزادyدرyy%40y،هفتگیy30yدرyخوابyزمانyکلyازy%20yوyنداردyوجودyچشمyسریعyحرکتy،عمیقyخوابyخواب عمیق: در

yساختارهایyبینyعصبیyالگوهایyکهyگیردyمیyشکلyزمانیy،وضعیتyاینy.دهدyمیyتشکیلyکودکیyدرyراyخوابyزمانy%50yازyبیشyو

yارتباطاتyبرقراریyبرایyجدیدyهایyسیناپسyتولیدyخوابyازyمرحلهyاینyطیyدرy.باشدyگرفتهyشکلyاینتراکورتیکالyوyتاالموکورتیکال

yهاyسیناپسyترمیمyوyگیریyشکلyبهyعمیقyخوابyدرyسوماتوتروپینyمادهyترشحyواقعyدرy.یابدyمیyافزایشyزیادیyمیزانyبهyسیناپسیyبین

yاینyدرyرشدyهورمونyسازیyآزادyوyپروتئینyساختyافزایشy،انرژیyذخیرهy،بیداریyدرyشدهyکسبyاطالعاتyپردازشy.کندyمیyکمک

yخبرyبیyتلفنyزنگyصدایyوyدرخشانyنورهایyنظیرyمحیطیyوقایعyازyنوزادy،عمیقyخوابyوضعیتyدرy.دهدyمیyرخyخوابyازyمرحله

yوyبدنyدمایyکهyاستyذکرyقابلy.گرددyمیyاوyشدنyسرحالyوyشادابیyسببyوyکاهشyراyنوزادyاضطرابyوyتنشyعمیقyخوابy.است

yحداقلyبهyدماyکهyطوریyبهy،دهدyمیyرخyمحیطیyعروقyشدنyگشادyدنبالyبهyبدنyدمایyکاهشy.یابدyمیyکاهشyعمیقyخوابyطیyyمغز

yافزایشy،یابدyمیyافزایشyمتابولیسمyمیزانy%13y،بدنyدمایyگرادyسانتیyدرجهyیکyافزایشyازایyبهyکهyآنجاyازy.رسدyمیyخودyاستاندارد

yبهبودyبهyکهyشودyمیyترyعمیقyوyترyمنظمyهاyتنفسy،عمیقyخوابyوضعیتyدرy.شودyمیyانرژیyمصرفyکاهشyسببyعمیقyخوابyزمان

yدرyنیزyعضالنیyتونyوyمریyحرکاتy،بلعyعملy،ادرارyتولیدy،قلبیyدهyبرونy،قلبyضربانy،خونyفشارyمیزانy.انجامدyمیyرسانیyاکسیژن

yدرyپاراسمپاتیکyاعصابyفعالیتyافزایشyعلتyبهyعمیقyخوابyطیyریویy-قلبیyهایyشاخصyکاهشy.یابدyمیyکاهشyعمیقyخواب

y.استyسمپاتیکyاعصابyباyمقایسه

yهفتهyازyپسy.دهدyمیyاختصاصyخودyبهyراyخوابyزمانyازyبیشتریyدرصدyعمیقyخوابy،رسیدهyجنینyتولدyزمانyتاyمغزyاولیهyتکاملyاز

yراyخودyخوابyدورهyًمعموالyرسیدهyنوزادانy.یابدyمیyافزایشyسبکyخوابyزمانyوyکاهشyبتدریجyعمیقyخوابyزمانyمدتyجنینیy40

yسبکyخوابyوyکاهشyعمیقyخوابyنسبتy،زندگیyاولyسالyطولyدرy.خوابندyمیyراyروزyازyسومyدوyوyکنندyمیyآغازyعمیقyخوابyبا

yخودyازyراyمحیطیyزائدyهایyمحرکyتواندyمیyنوزادyوضعیتyاینyدرyزیراyاستyتکاملیyوضعیتyبهترینyعمیقyخوابy.یابدyمیyافزایش

yکاهشyنتیجهyدرyوyحرکتیyفعالیتyوجودyعدمy،بیداریyدرyشدهyکسبyاطالعاتyپردازشy،مناسبyرسانیyاکسیژنyاینyبرyعالوهy.کندyدفع
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مصرفyانرژی،yفعالyبودنyرفلکسyهرینگyبروئرyوyترشحyهورمونyرشدyدرyاینyوضعیتyخوابyرخyمیyدهد.

yبندرتyنوزادانy.استyچشمyسریعyحرکاتyوجودyآنyاصلیyویژگیyوyنارسyنوزادانyخوابyغالبyالگویyسبکyخوابy:خواب سبک

yمنظمyقلبyضربانy.دهدyمیyرخyآپنهyگاهyبودهyنامنظمyتنفسyسطحyوضعیتyاینyدرy.شوندyمیyخوابyمرحلهyاینyواردyبیداریyازyمستقیم

yرسانیyاکسیژنyدرyاختاللy.داردyاندکیyپایداریyرسانیyاکسیژنyنظرyازyنوزادy،سبکyخوابyطیyدرy.شودyمیyنامنظمyآپنهyرخدادyباyاماyاست

y.استyعمیقyخوابyازyکمترyسبکyخوابyدرyریهyبازدمیyپایانyحجمy.باشدyمیyخوابyازyوضعیتyاینyطیy،ریهyمکانیسمyدرyتغییرyعلتyبه

yاندyدادهyنشانyهاyپژوهشyازyبسیاریy.دهدyمیyرخyمغزyمتابولیکیyفعالیتyافزایشyعلتyبهyزیادیyمتابولیکیyفعالیتy،وضعیتyاینyدرyهمچنین

yسریعyحرکتyوyعضالتyحرکاتyوجودyکهyاستyذکرyقابلy.استyارتباطyدرyنارسyنوزادانyتکاملیyمشکالتyبروزyباyسبکyخوابyکه

yخوابyطیyدرyشبکیهyزیادyفعالیتyوجودy.استyضروریyایyماهیچهy-عصبیy-حسیyدستگاهyتکاملyyبرایyyخوابyyنوعyyاینyدرyچشم

yماههyسهyدرy%80yازyسبکyخوابy.استyمطلوبy)بیناییyدستگاهyساختارهایyدیگرyشبکیه)وyبلوغyبرایyکهyکردهyفراهمyراyشرایطیyسبک

yصوتیyهایyمحرکyبهyنسبتyپاسخگوییy.شودyمیyدیدهyبندرتyماهگیy6yازyپسyوyرسدyمیyتولدyدومyماههyسهyطیy%10yتاy5yبهyتولدyاول

وyلمسیyدرyخوابyسبکyبیشترyاستyوyاینyمحرکyها،yنوزادانyنارسyراyدرyمعرضyاختالالتyخوابyقرارyمیyدهد.

y.باشدyمیyبیداریyنیمهyوyخوابyنیمهyحالتyدرyنوزادyآنyدرyکهyاستyخوابyهایyوضعیتyجملهyازyآلودگیyخوابy:خواب آلودگی

yوضعیتyواقعyدرy.شودyمیyخستگیyوyتنشyدچارyبیشترyوyبیداریyفوایدyازyنهyبردyمیyسودyخوابyفوایدyازyنهyنوزادyوضعیتyاینyدر

y.کندyاستراحتyنوزادyتاyشودyمتوقفyاقدامیyهرyبایدyکهyاستyآنyدهندهyنشانy،آلودگیyخواب

yهایyهفتهyطیyهوشیاریyگذرایyهایyدورهy.یابدyمیyافزایشyبیداریyمیزانyوyکاهشyخوابyمیزانyنوزادyسنyافزایشyباy:بیداری آرام

yدرyنوزادyتواناییyافزایشyوyبدنyوضعیتyدرyتغییراتیyایجادyباyزندگیyاول

yافزایشyحالyهرyدرyاماy.یابدyمیyافزایشyشنواییyوyبیناییyهایyمحرکyتفکیک

y.دارد yبستگی yنوزاد yبا yاطرافیان yتعامالت yمیزان yبه yبیداری yوضعیت yمیزان

y.دهدyمیyرخyماهگیyدوyسنyدرy،نوزادانyهوشیاریyوضعیتyاصلیyتغییرات

yعصبی yو yحسی yمختلف yابعاد yدر yعظیمی yتحوالت yایجاد yبا yتغییرات yاین

y.کندyمی yپیدا yتطابق yرحمyخارجyدنیای yبا yنوزاد yترتیب yبدین yشدهyهمزمان

yدرyکهyاستyوضعیتیy"آرامyوyبیدار"yوضعیتy،بیداریyهایyوضعیتyبینyدر

yاجتماعyوyمحیطyبهyنوزادyوyشودyمیyپدیدارyنوزادyتعاملیyوyتوجهیyهایyظرفیتyآن

yاتصالyفرایندyبرقراریyوyنوزادانyویژهyهایyمراقبتyبخشyدرyبستریyنارسyنوزادyازyمادرyجداییyاسترسyکاهشyبرایy.استyپاسخگو

yکهyزمانیy.دهدyپاسخyاوyنیازهایyبهyنیزyمادرyوyکندyابرازyراyنیازهایشy،شودyنزدیکyمادرشyبهyنوزادyبایستیy،هاyآنyبینyپیوستگیyو

yرفتارهاییyمادرy.دهندyمیyنشانyراyرفتارهاییyیکدیگرyباyتعاملyدرyنوزادyوyمادرy،داردyقرارyهوشیاریyیاyآرامyبیداریyوضعیتyدرyنوزاد

نوزاد بیدار و آرامشکل 2-22.
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yبدینy.شودyمیyخیرهyاوyبهyمادرشyبهyپاسخyدرyنیزyنوزادyوyدهدyمیyانجامyراyنوزادyلمسyوyبلندyهایyصحبتy،نوزادyبهyشدنyخیرهyمانند

yبکارگیریyتکاملyنشانهy،چشمیyتماسyبرقراریyدرyنوزادyتواناییyکهyاستyذکرyشایانy.دهدyمیyرخyآنهاyبینyهماهنگyتعاملyیکyترتیب

yمرکزیyعصبیyدستگاهyوyبیناییyقشرyتکاملyعدمyبدلیلyنارسyنوزادانyدرyوضعیتyاینy.استyدیگرانyشناختyتواناییyوyیکدلیy،نمادها

yدرy.ببینندyراyداردyقرارyشانyصورتyازyاینچy13yتاy10yفاصلهyتاyکهyاجسامیyتوانندyمیyنوزادانyوضعیتyاینyدرy.استyگذرyزودyبسیار

yمهارتyکردنyتوجهy.شوندyمتمرکزyآنyرویyثانیهyچندyوyببینندyشفافyتقریبًاyراyاجسامyتوانندyمیyآنهاyهفتگیy32yازyبیشyجنینیyسن

yاینyدرyهمچنینy.کندyحفظyراyآنyثانیه y10yتاy4yازyبیشyتواندyنمیyجنینیyهفتگیy40yحداقلyتا yًمعموالyنوزادyکهyاستyایyپیشرفته

yچهرهyیکyاماyاستyکمyبسیارyنوزادyتوجهyدامنهyاگرچهy.داردyایyزندهyسرyوyبشاشyچهرهyوyدرخشانyوyروشنyچشمانyنوزادyوضعیت

yمتمرکزyمحیطyرویyراyاشyشناختیyهایyمهارتyنوزادyوضعیتyاینyدرy.شودyمیyمحسوبyمهمyبسیارyپدیدهyیکy،تمرکزyباyهمراهyبشاش

yبدستyدلخواهyبهyراyاشyهوشیاریyتواندyمیy،یافتهyسازمانyبیداریyوyخوابyوضعیتyباyنوزادیy.کندyمیyپردازشyراyمحیطیyهایyدادهyو

y،گریانyبیدارyوyبرانگیختهyبیداریyهایyوضعیتyخالفyبرyبیداریyوضعیتyاینyدرyکهyدارندyمیyاظهارyپژوهشگرانy.کندyردyیاyحفظy،آورد

yتکاملyوyاطالعاتyدریافتyوyمحیطyباyتعاملyبرقراریyصرفyنوزادyانرژیyبیشترyوyداردyوجودyایyشدهyتعدیلyوyحداقلyحرکتیyفعالیت

yوyنارسyنوزادyکهyاستyعلتyاینyبهyآرامyبیداریyوضعیتyوجودyاهمیتyواقعyدرy.شودyمیyشناختیyهایyفرایندyوyاجتماعیyتعامالت

yارتباطyتکاملyرویyمسألهyاینy.گیردyمیyصورتyتأخیرyباyهاyآنyبینyفیزیکیyتماسyاولینyوyهستندyجداyیکدیگرyازyتولدyزمانyازyمادرش

yایجادy.کنندyمیyناتوانیyوyجداییyاحساسyمادرانyاغلبyکهyطوریyبهyگرددyمیyخانوادهyدرyاسترسyایجادyسببyگذاشتهyتأثیرyهاyآنyبین

yبنابراینy.شودyمیyویyکمترyپاسخگوییyوyنوزادyرفتارهایyبهyنسبتyمادرyحساسیتyکاهشyسببyنوزادyوyمادرyبینyتعاملyدرyاختالل

yیکدیگرyباyدوyهرyنوزادyوyمادرy،وضعیتyاینyدرyزیراyاستyاهمیتyحائزyبسیارyآرامyبیداریyوضعیتyحفظyوyایجادyبرایyنوزادyبهyکمک

تماسyچشمیyبرقرارyکردهyدرyتعاملyباyیکدیگرyرفتارهاییyراyنشانyمیyدهند.

yدرyدیسترسy،باالyتونyباyحرکاتyدارایyوyآشفتهyوyبیدارyآشکاریyطورyبهyنوزادy،برانگیختهyبیداریyوضعیتyبیدار و برانگیخته: در

yپیوستهyیاyپراکندهyصورتyبهyتواندyمیyکهyداردyصداyباyهاییyنقyنقyگاهیyنوزادy.استyناراحتیyعالئمyدیگرyیاyصورتyشکلکy،چهره

yمصرفyسببyنوزادyبیهودهyحرکاتy.کندyمیyبیهودهyهایyفعالیتyصرفyراyخودyانرژیyنوزادyوضعیتyاینyدرy.کندyنمیyگریهyاماy،باشد

yباyنوزادyوضعیتyاینyدرyهمچنینy.سازدyمیyمحدودyتکاملyوyبیماریyازyبهبودیyبرایyراyنوزادyنیازyموردyانرژیyشدهyکالریyوyاکسیژن

محیطyکمترyارتباطyبرقرارyمیyکند.

yبهyکهyداردyوجودyنوزادyدرyشدیدیyنگرانیyوضعیتyاینyدرy.استyنوزادyرفتاریyحالتyترینyبرانگیختهyگریهyواقعyبیدار گریان: در

yگاهyبودهyضعیفy،نشدهyشنیدهyبخوبیyنوزادyگریهyصدایyگاهیy.شودyمیyدیدهyگریانyچهرهyحالتyوyصورتyواضحyهایyشکلکyصورت

yپرستارانy،ویژهyهایyمراقبتyبخشyدرy.شودyمیyهمراهyتنفسyتعدادyوyقلبyضربانyافزایشyباyگریهy.داردyسرزندهyوyقویy،ریتمیyصدای

yکهyزمانیyتاyیابدyمیyادامهyدقیقهyسهyتاyدوyًمعموالyنارسyنوزادانyگریهy.برسانندyممکنyحداقلyبهyراyنوزادyگریهyتاyکنندyمیyسعیyپیوسته
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yاگرچهyکردنyگریهy.کندyآرامyراyاوyوyبرسدyراهyازyفردیyیاyشودyخستهyنوزاد

yنبایدyآنyزمانyمدتyاماy،باشدyداشتهyوجودyبایدyوyاستyمهمyتکاملیyلحاظyاز

yبرایyمضراتیy،رفتاریyوضعیتyترینyبرانگیختهyعنوانyبهyگریهyزیراyباشدyزیاد

نوزادyداردyکهyشاملyمواردyزیرyاست.

yy.شودyمیyتکاملیyتأخیرyخظرyوyمغزیyخونریزیyسببyبردهyباالyراyمغزyفشار

yyyدارyاکسیژنyخونyتداخلyوyقلبیyخاصyهایyدریچهyازyخونyعبورyسبب

y.شودyمیyاکسیژنyبدونyخونyبا

yy.شودyمیyنوزادyقلبیyهایyسوراخyشدنyبستهyسریعyمانع

yy.شودyمیyخونyاکسیژنyمیزانyافتyموجب

yy.گرددyمیyنوزادyتنشyسطحyافزایشyسبب

yy.شودyمیyکمyخونyسفیدyهایyگلبولyتولیدyسرعتyوyواردyهاyاستخوانyبهyزیادیyفشارyکردنyگریهyهنگامyدرyزیراy،دهدyمیyکاهشyراyایمنیyسطح

yyy:y.شودyمیyمعدهyپارگیyحتیyشدیدyمواردyدرyوyقراریyبیyافزایشy،کولیکyایجادy،معدهyداخلyدرyزیادیyهوایyتجمعyموجب

فواید خواب در نوزادان:
yمغزyتکاملyبرایyوyدهدyمیyرخyمغزیyفعالیتyشدیدترینyآنyدرyکهyاستyوضعیتیyبلکهyنیستyاستراحتyسادهyوضعیتyیکyخواب

نقشیyحیاتیyدارد.yبرخیyازyفوایدyخوابyشاملyمواردyزیرyاست.

yyتعادلyوyالمسهy،شنواییy،بیناییyحواسyتکامل

yy)یادگیریyهیپوکامپ)مرکزyساختارyتکامل

yyمغزیyساقهy،مغزیyپلy،میانیyمغزyتکامل

yyمدتyبلندyحافظهyایچاد

yyمغزیyهایyسلولyازyسمومyدفع

yyمغزyدرyگلیکوژنyذخیره

yyدماyتنظیم

yyمالتونینyترشح

yyبدنyهایyبافتyترمیمyنتیجهyدرyوyآنهاyتغذیهyکاهشyوyهاyپروتئینyتولیدyافزایشyوyرشدyهورمونyترشح

yyبدنyدرyانرژیyذخیره

yyنوزادyگیریyوزنyافزایش

نوزاد گریانشکل: 2-23.
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yافتyتواندyمیyاینyکهyشودyمیyمصرفyانرژیyکمترینyعمیقyخوابyدرy،گلیکوژنyازyمغزیyهایyنورونyمصرفیyانرژیyتأمینyبهyتوجهyبا

yوyمغزyکارکردyوyتکاملyبرایyنوزادیyدورهyدرyعمیقyخوابyبخصوصyخوابy.نمایدyجبرانyراyبیداریyازyناشیyمغزyگلیکوژنyذخیره

yگیریyشکلy،بیوشیمیاییyوyسلولیyهایyمکانیسمyازyشماریyخوابyطولyدرyکهyداردyوجودyباورyاینy.استyمهمyهاyسیناپسyگیریyشکل

yوyخوابyوضعیتy.شودyمیyتنظیمyخوابyطیy،یادگیریyوyمغزyگیریyشکلyباyارتباطyدرyهایyپروتئینyهمچنینy.کنندyمیyتسهیلyراyمغز

yداردyزبانyتکاملyدرyنیزyمهمیyنقشyبیداریyوyخوابy.استyمرکزیyعصبیyدستگاهyیافتگیyسازمانyوyبلوغyازyشاخصیy،نوزادانyبیداری

y،بیداریyوyخوابyهایyدورهyبلوغy.استyحساسyبسیارyبیداریyوyخوابyوضعیتyیافتگیyسازمانyبهyنسبتyزبانyیادگیریyکهyطوریyبه

yهایyوضعیتyنظرyازyکهyکودکانیyکهyطوریyبهyبردyمیyباالyاجتماعیyتعامالتyطیyدرyکالمyپردازشyوyتوجهyتنظیمyدرyراyکودکyتوانایی

yهایyدستگاهyتنظیمyوyتعدیلyدرyنوزادyتواناییyواقعyدرy.داشتyخواهندyبهتریyکالمیyهایyمهارتy،باشندyرسیدهyبلوغyبهyزودترyخواب

y.استyخوابyمدیونyنوزادانyفیزیکیyرشدyبهبودy.پذیردyمیyتأثیرyبیداریyوyخوابyازyرحمyخارجyدنیایyباyارتباطyمیزانyوyداخلی

عوارض محرومیت از خواب در نوزادان 
yاینyنارسyنوزادyدرyکهyآنجاyازy.یابدyمیyتکاملyوyگیردyمیyشکلyبارداریyسومyیyماههyسهyدرyجنینyبیداریyوyخوابyهایyوضعیت

yدرyنامناسبyمراقبتیyوyمحیطیyشرایطyلذاy،گیردyمیyصورتyنامتعارفyمحیطyیکyدرyآنyتکاملyادامهyبودهyناکاملyوyنارسyهاyوضعیت

اینyمحیطyآثارyمنفیyراyبرyچرخهyخوابyوyبیداریyمیyگذارد.yاینyآثارyمنفیyشاملyمواردyزیرyاست.

yyخستگی

yyپذیریyتحریک

yy)قلبyضربانyتعدادyافزایش(yقلبیyکارکردyاختالالت

yyآپنهyوyهیپوکسی

yyمغزیyداخلyفشارyافزایش

yyبطنیyداخلyریزیyخونyبروزyخطرyافزابش

yyایمنیyنقص

عوامل مختل کننده وضعیت های خواب و بیداری نوزادان نارس
yوyشودyمیyعمیقyخوابyوyآرامyبیداریyوضعیتyواردyبندرتyنارسyنوزادy،بیداریyهایyوضعیتyنظرyازyکهyاندyدادهyنشانyهاyپژوهش

yهایyوضعیتyدرy.کندyمیyسپریyنابجاyهایyگریهyوyفعالyبیداریy،مکررyهایyپریدنyخوابyازy،آشفتهyهایyوضعیتyدرyراyزمانyبیشتر
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yآشفتهyحرکاتy،قلبyبیضیyسوراخyشدنyبستهyدیرy،مغزyداخلyفشارyافزایشyاحتمالy،محیطyبهyنسبتyزیادyپذیریyواکنشy،پیشگفت

y،خوابyهایyوضعیتyخصوصyدرy.کندyمیyبرقرارyمحیطyباyکمیyارتباطyنوزادyداشتهyوجودyناراحتیyوyاسترسyعالئمy،برyانرژیyو

y.بردyمیyلذتyعمیقyخوابyازyوyخوابدyمیyروزyدرyساعتy22yتاy20yمدتyبهyاستyمادرyرحمyدرyنوزادyکهyزمانیyمعتقدندyپژوهشگران

yبیشترyبخشyاینyدرyبستریyنوزادانy.شودyمیyدیدهyبندرتyعمیقyخوابyتجربهy،فراوانyهاyمحرکyاثرyبرyyNICUyدرyشدنyبستریyباyاما

yهایyروشy،مربوطyمشکالتyوyنارسیy.هستندyyزیادyآلودگیyخوابyوyمنقطعyخوابy،خوابyمحرومیتy،سبکyخوابyهایyوضعیتyدر

مراقبتیyوyدرمانیyوyمحیطyهایyشلوغyبخشyهایyنوزادانyسببyایجادyاختاللyدرyخوابyنوزادانyمیyشود.

عواملyمختلyکنندهyخوابyوyبیداریyنوزادyنارسyشاملyمواردyزیرyمیyباشد

yyyوyخوابyوضعیتyدرyتغییراتیy،عصبیyاختالالتyوyنوزادیyسپسیسy،دردy،عفونتy،تبyمانندyشرایطیyدرy.مختلفyهایyبیماری

yتغییر(yمرکزیyاعصابyدستگاهyدرyعصبیy-هورمونیyمیلیایyدرگیریyدلیلyبهyسپسیسyبیماریyدرy.گرددyمیyایجادyنوزادانyبیداری

yوضعیتy،شودyمیyمشخصyمغزیyنوارyتغییراتyباyاعصاب-کهyالکتریکیyفعالیتyرویyبرyمستقیمyتأثیرyدلیلyبهyیاy)مالتونینyدر

yخوابyوyکمترyهوشیاریy،سالمyنارسyنوزادانyبهyنسبتy،مغزیyداخلyخونریزیyدچارyنارسyنوزادانyهمچنینy.یابدyمیyتغییرyخواب

y.باشدyمیyترyکوتاهyنیزyهاyآنyبیداریyوyخوابyهایyوضعیتyازyیکyهرyزمانyمدتyاینکهyضمنyدارندyبیشتریyفعال

yyyخوابyکاهشyسببyگذاشتهyتأثیرyنوزادانyبیداریyوyخوابyدورهyبرyمخدرهاyوyتئوفیلینyمانندyداروهاییy.داروهاyازyبرخیyمصرف

آنهاyمیyشود.yهمچنینyالگوهایyخوابyوyبیداریyنوزادانyدرyمعرضyتنباکوyوyالکلyدرyدورانyجنینی،yتغییرyپیداyمیyکند.

yyyکهyدارندyمیyاظهارyپژوهشگرانy.دارندyبیداریyوyخوابyاختاللyمواردyاکثرyدرyمکانیکیyتهویهyزیرyنارسyنوزادانy.مکانیکیyتهویه

yشدتyًاحتماالyوyاسترسy،تراشهyلولهyازyناشیyناراحتیy،دستگاهyُمدy،بیمارyباyدستگاهyناهماهنگyهایyتنفسy،اختاللyاینyبروزyدلیل

y.استyبیماری

yyyمدتy،شوندyمیyتغذیهyشیرمادرyازyکهyنوزادانیyبهyنسبتy،شیرغیرمادرyباyشدهyتغذیهyنوزادانyyدادهyنشانyهاyپژوهشy.نوزادyتغذیه

yمداخلهyدیگرyنوزادانyازyبیشترyدارندyکهyهاییyبیماریyدلیلyبهyهاyآنyزیراy،کنندyمیyسپریyبیداریyهایyوضعیتyدرyراyبیشتریyزمان

یاyمعاینهyمیyشوند.

yyyافزایشyسببyاسترسy.شودyمیyمحسوبyنوزادyبرایyزاyاسترسyعاملyیکy،مادرyازyجداییy،NICUyدرy.نوزادyازyمادرyجداییyاسترس

yاثرyگلوکوکورتیکوییدyهایyگیرندهyرویyمستقیمyطورyبهy،کورتیزولyهورمونyباالیyسطوحy.شودyمیyبدنyدرyکورتیزولyهورمون

گذاشتهyبهyطورyانتخابیyبهyاختاللyدرyخوابyعمیقyمنجرyوyنوزادyبسختیyواردyخوابyعمیقyمیyشود.

yyyوyروزهاyبرایyزیادیyصدایyسروyوyنورyباyپیوستهyطورyبهy،ویژهyهایyبخشyدرyبستریyنارسyنوزادانy.NICUyمحیطیyهاyمحرک

yبرyبالینیyنتایجyبرyمخربیyآثارyبودهyمضرyآنانyروزیyشبانهyدورهyوyخوابyتکاملyبرایyتواندyمیyمسألهyاینy.هستندyتماسyدرyهاyهفته

yمحیطyدمایy.کندyمیyمختلyراyنارسyنوزادانyخوابyالگوهایyNICUyدرyموجودyپیوستهyوyزیادyصداهایyباyتماسy.بگذاردyجای



اصول ارزیابی و مراقبت تکاملی یگانه نوزاد

91

yادامهyکاهشyسببyسردyهوایyباyتماسy.استyنوزادانyبیداریyوyخوابyهایyوضعیتyبرyدیگرyتأثیرگذارyمحیطیyعاملyنیزyبخش

yزیادyگرمایy.شودyمیyخوابyزمانyکلyکاهشyوyرفتنyخوابyبهyدرyتأخیرy،بیداریyزمانyافزایشy،سبکyخوابyافزایشy،خواب

y.گرددyمیyنوزادyبستریyطولyدرyخوابyاختالالتyبهyمنجرyنیزyمکررyدردناکyاقداماتy.انجامدyمیyخوابyقطعyبهyنیزyمحیط

yyyدر yبیداری yو yخوابyاختالالت yاصلی yعلت yمورد yاین y.مراقبان yتوسط yشدید yو yشده yسازماندهی yغیر yو yمتعدد yهایyدستکاری

yدرyاغلبyمراقبانyوyدهدyمیyرخyپیوستهyطورyبهyNICUyدرyبستریyنوزادانyدرyهاyمداخلهy.باشدyمیyNICUyدرyبستریyنارسyنوزادان

yاساسyبرyمراقبتیyهایyدستکاریyحقیقتyدرy.کنندyنمیyتوجهیyنوزادyبیداریyوyخوابyوضعیتyبهyخودyمداخالتyاجرایyحین

yدرyبستریyنوزادانyازyمطالعهyیکyدرy.نوزادyبیداریyوyخوابyوضعیتyحسبyبرyنهyشودyمیyانجامyبخشyمعمولyهایyریزیyبرنامه

yآرامyوضعیتyتواندyنمیyنوزادy،دستکاریyهمهyاینyوجودyباy.بودندyشدهyدستکاریyساعتy24درyبارy200yازyبیشyنوزادانy،NICU

وyسازمانyیافتهyایyداشتهyباشد.

NICU بهبود وضعیت های خواب و بیداری نوزادان در
yحینyمکررyهایyدستکاریy.باشندyمیyبستریyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرy،مغزشانyتکاملyمهمyوyسریعyمرحلهyدرyنارسyنوزادان

yفشار yافزایش y،تنفس yافزایش y،آپنه y،اکسیژن yافت yجملهyاز yفیزیولوژیک yنامطلوب yاثرات yبا y،پزشکی yو yپرستاری yهایyمراقبت yارائه

yشدهyنوزادانyخوابyاختاللyسببyتواندyمیyمراقبانyنیافتهyسازمانyاقداماتyهمچنینy.داردyارتباطyرفتاریyاختاللyوyجمجمهyداخل

برانگیختگی،yتداخلyدرyگذرyازyمراحلyخوابyوyبیداریyوyاختاللyخوابyنوزادانyراyبهyهمراهyداشتهyباشد.

yموردyشانyخوابyهایyهایyدورهyترتیبyبدینyتاyدارندyیافتهyسازمانyهایyمراقبتyبهyنیازy،ویژهyمراقبتyهایyبخشyدرyنارسyنوزادان

yتشخیصyوyمشاهدهy.استyضروریyنوزادانyبیداریyوyخوابyاساسyبرyمناسبyبندیyزمانyبهyتوجهyلذاy.گرددyواقعyحفاظتyوyحمایت

yکمکyمراقبyبهyکهyایyگونهyبهy.استyبرخوردارyباالییyاهمیتyازyآنyاساسyبرyمراقبتyارائهyوyنوزادانyبیداریyوyخوابyهایyحالت

y.داردyنامyایyخوشهyمراقبتy،یافتهyسازمانyهایyمراقبتyراهکارyاینy.دهدyارائهyممکنyزمانyبهترینyدرyراyمراقبتyنوعyبهترینyتاyکندyمی

yهایyوضعیتyتکاملyشدهyنوزادyاسترسyکاهشyسببyوyکاهدyمیyغیرالزمyهایyتماسyدفعاتyتعدادyازy،روزمرهyهایyمراقبتyبندیyخوشه

خوابyوyبیداریyویyراyبهyدنبالyدارد.

فضای خواب نوزاد
yتختyپیرامونyفضایy،نوزادyبسترyبرyعالوهyکهyمعنیyبدینyشودyمیyنامیدهyنوزادyخوابyفضایy،آنyپیرامونyفضایyوyنوزادyبستریyتخت

نیزyبرyنوزادyتأثیرyمیyگذارد.yتمهیداتyزیرyمیyتواندyمسیرyرسیدنyبهyهدفyمراقبتyباyرویکردyتکاملیyراyهموارyنماید.
2y-19

2y-18
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yyy.گرددyمستقرyواحدyهرyدرyتختy6yحداکثرyکهyایyگونهyبهy،شودyبندیyتقسیمyنوزادانyویژهyمراقبتyتخصصیyفضای
yyyاطرافyدرyخصوصیyحریمyایجادy.شوندyمجزاyیکدیگرyازyپاراوانyیاyپردهyتوسطyنوزادانyهایyتختyازyیکyهرyکهyداردyضرورت

yباyپوستyمراقبتyهمچنینyوyمادرyپستانyازyتغذیهy،نوزادyکنارyدرyشیرyدوشیدنyمانندyاهدافیy،نوزادyوyخانوادهyبرایyنوزادyتخت
پوستy)آغوشی(yراyپوششyمیyدهد.

yyyقرارyنوزادyتختyهرyکنارyدرyشوyتختخوابyیاyراحتیyصندلیyیکyکهyباشدyطوریyنوزادانyهایyتختyتمامیyبینyفاصلهyبایستی
y)آغوشی(yپوستyباyپوستyمراقبتyوyنوزادyگرفتنyدرآغوشy،مادرyپستانyازyنوزادyتغذیهy،شیرyدوشیدنyبرایyصندلیyاینy.گیرد

y.استyسودمند
yyy،شودyمیyشدهyچیدهyدیوارهاyمجاورتyدرyبستریyهایyتختy،نوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyتمامیyدرyتقریبًاyکهyاینyبهyتوجهyبا

yدیوارyبرyعمودyصورتyبهyانکوباتورهاy،موجودyفضایyازyمطلوبyاستفادهyهمچنینyوyدسترسیyسهولتyبرایyکهyداردyضرورت
y.شودyگذاشتهyنیزyوالدینyبرایyصندلیy،موجودyفضایyدرyشودyمیyسببyانکوباتورهاyعمودیyچینشy.شوندyچیدهyمجاور

yyyبیمارستانy.گرددyآوریyجمعyنوزادانyمراقبتyفضایyازyبخشyاضافیyتجهیزاتyوyوسایلyبایدy،نوزادyبهyدسترسیyسهولتyبرای
بایدyفضاهایyپشتیبانیyمجزاyبرایyانبارyآنهاyتخصیصyدهد.

yy.شودyگرفتهyنظرyدرy...yوyچسبy،پنبهy،ملحفهy،پوشکy،پتوyمانندyنوزادyوسایلyنگهداریyکمدyیکy،نوزادyهرyتختyکنار
yyyنوزادyبهyوصلyملحقاتyتمامیyوyسرمyهایyستy،پزشکیyگوشیy،نمایشگرyهایyسیمyمانندyنوزادyنیازyموردyتجهیزاتyوyوسایل

طوریyآراستهyگرددyکهyدسترسیyبهyنوزادyآسانyباشد.
yyyهایyپایهyبهyراyآنyبتوانyکهyشودyانتخابyتجهیزاتیyترجیحًاy،نوزادyازyمراقبتyبرایyنیازyموردyوسایلyوyتجهیزاتyانتخابyدر

yپایهyیکyرویyبرyآنهاyتمامیy،سرنگyپمپyدستگاهyچندینyازyاستفادهyصورتyدرyنمونهyبرایy.نمودyمتصلyنوزادyاطرافyموجود
کنارyنوزادyوصلyشوند.

ایجاد حریم برای مادر و نوزاد شکل: 2-24.
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مراقبت تکاملی با حمایت از خواب نوزادان نارس

yyyکه yدارد yضرورت y،NICU yدر yبستری yنارس yنوزادان yمرکزی yعصبی yدستگاه yتکامل yبرای yخواب yاهمیت yبه yتوجه yبا
y.شودyانجامyنوزادyبیداریyزمانyدرyمراقبتیyاقدامات

yyyبیشتری yمدتyنوزادyتا yشودyانداخته yتأخیرyبه yمربوطyمراقبتy،بعد yزمانyبه yمراقبتyیکyکردنyموکولyامکان yصورتyدر
yتعویضyوyنوزادyکردنyبیدارyبهyلزومیy،استyتمیزyنوزادyپوشکyظاهرyکهyصورتیyدرyنمونهyبگذراند)برایyخوابyدرyرا

پوشکyویyهرy3yساعتyیکyبارyنیست(.
yy.نگرددyواردyخللیyنوزادyخوابyوyاستراحتyتداومyدرyتاyشودyتهیهyلزومyموردyوسایلy،مراقبتyهرyانجامyازyپیش
yyy،سونوگرافیy،رادیوگرافیy،معاینهy،دماyگیریyاندازهy،توزینy،تغذیهy،پوشکyتعویضyمراقبتی)مانندyاقدامyگونهyهرyانجامyبرای

حمامyکردن،yخونyگیریyوy)...yوضعیتyخوابyوyبیداریyنوزادyبررسیyگردد.
yy.باشدyدورyنوزادyتختyمحدودهyازyآمدهاyوyرفتy،حدممکنyتا
yyyشمارهyضمیمهyدرyسطوحyاینyازyیکyهرyشود)تعریفyدادهyآموزشyوالدینyوyکارکنانyبهyبیداریyوyخوابyمختلفyسطوح

y1آوردهyشدهyاست(.
yyyاسترسyعالئمyمشاهدهyمحضyبهyشودyسعيyوyتوجهyنوزادyبیداريyوyخوابyوyهوشیاريyسطحyبهyهاyمراقبتyانجامyهنگام

وyبيyقراريyنوزادyاقداماتyتاyآرامyشدنyدوبارهyنوزادyبهyتآخیرyافتد.

yبهyکارyاینy.باشدyداشتهyتعاملyویyباyنوزادyبیداریyزمانyدرyمراقبyتاyآوردyمیyفراهمyراyامکانyاینyبیداریyوyخوابyسطوحyبهyتوجه

افزایشyهوشیاریyنوزادyکمکyچشمگیریyمیyنماید.

مراقبت خوشه ای1 ½
yممکنyداشتهyتماسyNICUyدرyبستریyنارسyنوزادyباyبارy71yتاy28yروزyشبانهyطولyدرyمراقبyکهyاندyدادهyنشانyمختلفyهایyپژوهش

yوyپوشکyتعویضy،حیاتیyعالیمyکنترلy،وضعیتyتغییرyمانندyنارسyنوزادyبرایyروزمرهyهایyفعالیتy.زندyبرهمyراyویyخوابyاست

y.شودyمیyتنفسyالگویyوyتعدادy،قلبyضربانy،خونyفشارyتغییراتy،شریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyکاهشyسببy،الکترودهاyبرداشتن

yخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyدرyناگهانیyکاهشyبهyمنجرyنیزyفیزیوتراپیyوyساکشنy،تزریقyمانندyناگهانیyیاyدردناکyمراقبتیyاقدامات

شریانیyوyتغییراتyرفتاریyدرyنوزادانyنارسyشدهyاند.

yپراکندهyاقدامyچندینyجايyبهy،همدیگرyباyروزمرهyیاyپرستاريyمراقبتyچندینyکردنyبنديyدستهyیاyخدماتyادغامyیعنيyايyخوشهyمراقبت

yبرايyنوزادyبهyخوابyوyاستراحتyاجازهyوyمداخالتyکاهشy،هاyمراقبتyکردنyبنديyخوشهyازyهدفy.هاyآنyدادنyانجامyفاصلهyباyنیزyو

yبیشترyآنهاy،گرددyمیyفراهمyپایدارyنارسyنوزادانyبرایyاستراحتyهایyدورهyوقتیyدادهyنشانyهاyپژوهشyبرخیy.استyترyطوالنيyهايyدوره

y.شودyمیyکمترyهاyآنyدرyآپنهyبروزyوyدارندyبیشتریyگیریyوزنy،خوابندyمی
1. Clustering care

2y-20
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yاقداماتyیاy)نوزادyوضعیتyتغییرy،توزینy،پوشکyتهاجمی)تعویضyغیرyروزمرهyهایyمراقبتyشاملyاستyممکنyایyخوشهyمراقبت

yنارسyنوزادyتحملyآستانهyگرفتنyنظرyدرy،هاyمراقبتyادغامyدرyکلیدیyنکتهy.باشدy)...yوyگیریyخونy،کردنyساکشن(yدردناکyتهاجمی

yوقایعyتوانندyمیyنوزادانyازyبعضیy.داردyنوزادyتحملyبهyبستهy،شوندyترکیبyهمدیگرyباyچطورyوyهاyمراقبتyازyیکyکدامyکهyاینy.است

y.توانندyنمیyدیگرyبعضیyکهyحالیyدرy،کنندyتحملyراyمراقبتyترکیبیyانواعyیاyترyطوالنی

yحسیyبارyبهyمنجرy،صورتyاینyدرyکهyچراy،نیستyشدنیyانجامyهایyمراقبتyتمامyمرتبهyیکyدادنyانجامyمعنیyبهyایyخوشهyمراقبت

اضافی،yمصرفyقابلyمالحظهyانرژیyوyاکسیژنyشدهyبهyنوزادyاسترسyواردyوyازyنظرyفیزیولوژیکyناپایدارyمیyگردد.

yyy.باشدyمیyضروریyنوزادyرفتارهایyبهyتوجهy،شودyمیyانجامyنوزادyبرایyکهyمراقبتیyهرyدر
yyyتعیین yمراقبتی yخوشه yیک yتوقف yزمان yکه yاین yتا yشوند yاختصاصی yنوزاد yهایyنشانه yاساس yبر yباید yمراقبت yهایyدوره

yحمایتyمنظورyبهyکهyاینyیاyyاستyنیازyموردy،مراقبتyادامهyازyپیشyبهبودیyبرایyایyفاصلهyآیاyکهyشودyمشخصyیاyگردیده
انداخت. yتأخیرyبهyراyمراقبتیyباید y،نوزادyمطلوبyکارکردyاز

yyyگیریyتصمیمyموردyدرy،مراقبتیyروندyهرyطیyدرyخستگیyوyاسترسyهایyنشانهyنظرyازy،نوزادyپیوستهyمشاهدهyباyبایدyمراقب
بیندیشد. yدقیقy،شودyگنجاندهyخوشهyیکyدرyمراقبتyمقدارyچهyکهyاینyبرای

yyyنوزاد yروی yبر yمورد yبی yهایyدستکاری yاز yتا yشود yبندیyدسته yو yبینی yپیش yنوزاد yهایyمراقبت yباید y،شیفت yهر yطول yدر
y.گردد yپرهیز

yy.گرددyاجراییy،مراقبتyچندyهمزمانyانجامyامکانyصورتyدرyوyشودyانجامyابتدا yهاyاولویت
yyyبرای yنوزاد yکردن yرها yبه yمنجر yتا yگردد yفراهم yآن yانجام yملزومات yو yوسایل y،نوزاد yبرای yمراقبتی yهر yبه yاقدام yاز yپیش

آوردنyوسایلyنشود.
yyyانجامyخشونتyبدونyوyوقتyصرفyباy،آرامیyبهy،...وyدادنyوضعیتyتغییرy،کردنyوزنy،تغذیهyمانندyروزمرهyهایyمراقبت

گیرد.

2-21
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3-2 ارزیابی و رفتارخوانی:
yبرنامهyآموزشyدرyخاصyطورyبهyکهyدهندyمیyتشکیلyراyمراقبتیyهایyمهارتy،مناسبyهایyتوصیهyوyنوزادyرفتارyدقیقyتفسیرyوyمشاهده

y.شوندyمیyاستفادهyنوزادyیگانهyتکاملیyمراقبت

yجاریyمراقبتیyخدماتyفضایyدرyنوزادyهرyرفتارyمستقیمyمشاهدهyدرyنوزادانyازyیکyهرyفعلیyهدفyخاصyتخمینy،تکاملیyمراقبتyدر

yسازمانyوyتسریعyبرایyاوyفعاالنهyهایyتالشyوyنوزادyفعلیyقوتyنقاطyتاyاستyنوزادyمراقبانyبرایyراهنماییyنوزادyرفتارy.گیردyمیyصورت

yآنجاyازyکهyگذاردyمیyبناyراyهاییyپایهyنوزادyخودyاهدافyبهyنگاهیyباyنوزادyرفتارyمستقیمyمشاهدهy.زنندyتخمینyراyخودyتکاملyدهی

میyتوانyفرصتyهاییyراyجستجوyکردyکهyخانوادهyوyکارشناسانyمراقبتyازyحرکتyنوزادyبهyسویyهدفشyپشتیبانیyکنند.

yگرفتنyنظرyدرyبهyخودyنوبهyبهyکهyآوردyمیyفراهمyراyنوزادyفعلیyاهدافyتخمینyاساسy،نوزادyهایyارزیابیyوyمندyنظامyمشاهداتyنتایج

y:گرددyمیyزیرyمواردyشاملyکهyشودyمیyمنجرyکودکyرشدyازyحمایتyدرyهاییyفرصت

yyخانوادهyوyنوزادyبرایy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyفیزیکیyفضایyسازیyمناسب

yyخانوادهyوyنوزادyهرyمختصyوyمتناسبyپرستاریyوyپزشکیyمداخالتyدهیyسازمانyوyبندیyزمان

yyyازyحمایتyدرyتوانمندیyایجادyوyخودyنوزادyازyمراقبتyبرایyآنانyتواناییyازyاطمینانyوyنوزادشانyازyحمایتyدرyوالدینyبهyکمک

تکاملyنوزادشان

yyپشتیبانیyدرمانگرانyگروهyتوسطyتکاملیyچارچوبyدرyمراقبتیyخدماتyهماهنگی

چگونگی رفتارخوانی نوزاد و تکمیل برگه مشاهده عینی:
yثبتyبرگهyیکy.آوردyدستyبهyزیادیyاطالعاتyتوانyمیyنوزادانyویژهyهایyمراقبتyبخشyدرyبستریyنوزادyرفتارyوعینیyجامعyمشاهدهyبا

yرسیدنyبرایy.گرددyمیyتکمیلyگرyمشاهدهyفردyتوسطy،نوزادyبرایyمراقبتیyفرایندyهرyاجرایyطیyکهyداردyوجودyنیزyنوزادyرفتارyمشاهده

yنوزادyخودتنظیمیyهایyدستگاهyوyyخوابyوضعیتy،حرکتیy،خودکارyعصبیyهایyدستگاهyپایداریyآستانهyمیزانyازyاساسیyاطالعاتyبه

yمشاهدهyموردyدقیقهy20yyحداکثرyبرایyنوزادyرفتارهایy،دهدyانجامyنوزادyبرایyایyمداخلهyمراقبyفردyکهyاینyازyپیشyشودyمیyپیشنهاد

y...yوyخونyنمونهyگرفتنy،دادنyحمامy،تغذیهy،پوشکyتعویضy،حیاتیyعالئمyگرفتنyحینyمثاًلyمداخلهyدورهyطولyدرyسپسy.گیردyقرار

yطورyبهy.گرددyثبتyوyمشاهدهy،ویyرفتارهایyدقیقهy20yحداقلyبرایyدوبارهy،نیزyمداخلهyازyپسyوyشودyثبتyوyمشاهدهyویyرفتارهایyنیز

yانجامyمرتبyاگرyبخصوصyمشاهداتyاینy.شودyمیyآوریyجمعyنوزادyرفتارyمشاهداتyازyایyدقیقهy80yتاy60yزمانیyدورهyیکyمتوسط

yمراقبتیyوyمحیطیyعواملyمقابلyدرyنوزادyهایyهایyتوانمندیyوyپایداریyمیزانyخصوصyدرyتواندyمیy،گرددyآوریyجمعyآنyاطالعاتyو

yمحیطیyشرایطyتعدیلyهمچنینyوyهاyمراقبتyاجرایyچگونگیyبرایyایyپایهyتواندyمیyاطالعاتyاینy.بدهدyمراقبyفردyبهyزیادیyاطالعات

برایyنوزادyباشد.yدستیابیyبهyاینyنوعyمراقبت،yهمانyبرنامهyمراقبتyتکاملیyیگانهyنوزادyمیyباشد.
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ثبت مشاهدات
عالوهyبرyمشاهدهyگرyآموزشyدیدهyایyکهyقادرyبهyتشخیصyرفتارهایyنوزادyباشد،yبرایyمشاهدهyوyثبتyدرyNIDCAPyبهyمواردزیرyنیازyمیyباشد.

yy.داردyوجودyمشاهداتyبرگهyمحتویyبستهyدرyکهyمقدماتیyهاییyبرگه

yyyیکyرفتارyمشاهدۀyبرایyًمعموالyکهyاستyنیازyبرگهyیکy،مشاهدهyدقیقهy10yهرyبرای(yنوزادyرفتارyمشاهدهyبهyمربوطyهایyبرگهyخود

نوزاد،yبیشترyازy10yبرگهyالزمyنمیyشود.(

yy.نوزادyبالینیyوضعیتyبهyمربوطyهایyبرگه

yyyنیازyشمارyثانیهyعقربهyباyساعتyیکyوyکاغذهاyداشتنyنگهyبرایyگیرهyوyدستیyزیرy،یادداشتyبرایyخودکارyیاyمدادyیکyهمچنین

y.است

برگه مقدماتی
yمربوطyاطالعاتy.گرددyمیyثبتyyشدهyطراحیyمنظورyهمینyبهyکهyمقدماتیyهایyبرگهyدرy،نوزادyپزشکیyپروندهyدرyمندرجyدرمانیyتاریخچه

yثبتyبرگهyاینyدرyنیزyمشاهدهyچگونگیyوyفیزیکیyمحیطyشرایطyارزیابیyباyهمراهyآمدهyدستyبهy)از)نمودارyکهyنیزyنوزادyاخیرyوضعیتyبه

yپسyاطالعاتyاینyکهyبهتراستy،رفتارنوزادyمشاهدهyرفتارyنتیجهyبرyفوقyاطالعاتyتأثیرyازyپیشگیریyبرایyکهyداشتyتوجهyبایدy.شودyمی

yنوزادyمشابهyرفتارyیکyآمدهyدستyبهyنوزادyتاریخچهyازyکهyاطالعاتیyحسبyبرyاستyممکنyگردد.زیراyآوریyجمعyنوزادyرفتارyمشاهدهyاز

yمشاهدهyازyپسyگرyمشاهدهy،ویyپزشکیyتاریخچهyوyتولدyموقعyجنینیyسنy،نوزادyکنونیyسنyتخمینyشود.برایyترجمهyدیگریyشکلyبه

y.نمایدyمیyمقایسهyآمدهyبدستyپروندهyازyآنچهyباyراyآنهاyسپسyکردهyبندیyجمعyیکyرفتارهاyاینyنوعyراهyازy،نوزادyرفتار

yاینyآوریyجمعyباyاینکهyنهyبردyپیyبودهyنوزادyوضعیتyباyمتناسبyکهyرفتاریyالگویyدقیقyتشخیصyبهyتوانyمیyبهترyترتیبyاینyبه

اطالعاتyازyپیشyبتوانyرفتارyنوزادyراyپیشyبینیyکرد.

برگه های مربوط به مشاهده و ثبت رفتار نوزاد
yانتخابy،نوزادyفتارyرفتارهایyتعدادyثبتyyکهyشدهyتقسیمyدقیقهy2yزمانیyفاصلهyباyهاییyستونyبهyنوزادyرفتارyمشاهدهyهایyبرگهyازyیکyهر

yآوردyدرyشدهyبازyحالتyبهyراyهایشyدستyازyیکیyثانیهy5yمدتyبرایyتنهاyنوزادyاگرyمثالyطورyبهy.شودyمیyثبتyرفتارyتعدادyفقطyوyشده

yحالتyدرyدستشyنیزyایyدقیقهy2yمدتyکلyدرyنوزادyکهyهنگامیyهمچنینy.شودyمیyزدهyعالمتyحتمًاyمربوطyایyدقیقهy2yکادرyدرyرفتارyاین

yشیوهyحسبyبرyاستyممکنy،نوزادyرفتارyکنندهyمشاهدهyفردy.شودyمیyثبتyمربوطyایyدقیقهy2yکادرyدرyعالمتyیکyتنهاyبازyبودyشدهyباز

yثبتyراyشدهyمشاهدهyشایعyرفتارهایyبخواهدyکهyاینyیاyباشدyداشتهyدقیقهy2yاینyطولyدرyجدیدyرفتارهایyثبتyبهyتمایلyخودyکارفردی
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yبیمارستانyورودیyازدربyگرyمشاهدهyبهتراستy.باشدyمیyوکافیyنظرyمدyرفتارyیکyبروزyتنهاyنیزyهاyدادهyآماریyمحاسباتyبرایy.کند

yبیمارستانyدرyبخشyفیزیکیyموقعیتyوyنوزادyپیرامونyمحیطy،بخشyدرyنوزادyاستقرارyمحلyباyتاyکندyمشاهدهyراyنوزادyبستریyمحلyتا

y،مشاهدهyصفحهyاولینyستونyچپyسمتyوyباالyدرyسپسy.بپردازدyبرگهyدرyموجودyمحیطyبهyمربوطyمواردyثبتyبهyآنyازyپسyشدهyآشنا

yستونyسریy2yکلyدرyکهyنوشتهyصفحهyباالیyدرyایyدقیقهy2yزمانیyثانیهy5yازyپسyوyبنویسدyراyنوزادyرفتارyمستقیمyمشاهدهyآغازyزمانyاز

yبهyخودکارyعصبیyدستگاهyبهyمربوطyعواملyشودyمیyثبتyپیوستهyصورتyبهyکهyرفتارyبهyمربوطyاطالعاتyخالفyبرy.شوندyمیyتاییy5

yاکسیژنyفشارyمیزانy،تنفسyتعدادy،قلبyضربانyتعدادyثبتyبرایyایyدقیقهy2yزمانیyهایyفاصلهyبرگهyدرy.شودyمیyثبتyدارyزمانyصورت

yثبتyصورتیyدرyشریانیyخونyاکسیژنyومیزانyقلبyضربانy.داردyوجودyمترyاکسیyپالسyباyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyیاyزیرپوستی

yشمارشy.باشدyمیyثبتyقابلyدقیقهy2yهرyدیجیتالیyعددyصورتyبهyصورتyاینyدرyکهyباشدyنظرyزیرyنیزyمواردyاینyبرایyنوزادyکهyشودyمی

yزمانyمدتyدرyنوزادyتنفسyتعدادyگرyمشاهدهyایyدقیقهy2yزمانیyیyفاصلهyیکyطولyدرyبنابراینyشودyنمیyپذیرyامکانyدستگاهyباyتنفسyتعداد

yمحاسبهyبرایyایyدقیقهy2yدورهyاینyازyثانیهy30yنتیجهyدرy.کندyمیyضربy2yعددyدرyوyyشمارشyمچیyساعتyیاyدیواریyساعتyباyثانیهy30

yماندهyباقیyدقیقهyنیمyوyیکy.شوندyمیyخواندهyمتریyاکسیyپالسyدستگاهyباyکهyنیزyتنفسyوyقلبyضربانyتعدادyوyباشدyمیyتنفسyتعداد

yاطالعاتyبهyمربوطyکادرyدرy.شودyآغازyبعدیyایyدقیقهy2yوکادرyشدهyتمامyدقیقهyاینyتاyپردازدyمیyنوزادyرفتارyمشاهدهyبهyگرyمشاهده

yتعویضy،تغذیهyمراقبتی)مانندyمداخالتyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyوyتنفسyتعدادy،قلبyضربانyیعنیyخودکارyعصبیyدستگاه

yاطالعاتyبهyمربوطyکادرyاینyدرyنیزy)...پوشکyتعویضy،تغذیهyمثاًلyمداخالتyاجرایyحینyنوزادyرفتارyمشاهدهyزمانyنیزدرy)پوشک

yازyپسyخوبیyاعتبارyیکy،مشاهدهyروشyاینyباyنوزادyرفتارهایyثبتyمیزانyوyتنفسyتعدادyقلبyضربانy،خودمختارyعصبیyدستگاه

yدیگرyبعضیyکهyحالیyدرyکندyنمیyتغییرyسرعتyبهyنوزادyهایyوضعیتyوyرفتارهاyازyبعضیy.دهدyمیyگرyمشاهدهyفردyبهyتمرینyوyآموزش

yانجامyازyپسyسرآخرy.باشندyمیyنوزادانyسایرyازyترyفعالyبسیارyنوزادانyازyبعضیyهمچنینy.استyتغییرyحالyدرyپیوستهyبودهyyمتغیرyبسیار

yهايyناتوانيyوyهاyتوانایيyازyبنديyجمعyیکyثبتyبهyگرyمشاهدهy،فیزیکيyمحیطyمجموعyوyنوزادyپروندهyاطالعاتyآوريyگردyوyمشاهده

yازyاستفادهyباyخواهدyميyمراقبانyازyنمودهyتأکیدyباشدyميyاختیارyدرyنوزادyازyمراقبتيyروندyبهبودyبرایyکهyراyامکاناتيyپرداختهyنوزاد

yمراقبانyبهyشدهyنوزادyهايyزیردستگاهyدرyاختاللyسببyکهyمشکالتيyمشاهدهyصورتyدرyهمچنینyوyکنندyکمکyنوزادyبهyامکاناتyاین

اطالعyرسانيyميyگرددyتاyباyتغییرyدرyرفتارهايyمراقبتيyبهyبهبودyنوزادyکمکyرسانيyشود.
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نمونه ای از مشاهده یک نوزاد نارس
1395/2/13y:تولدyتاریخyمهرساy:نوزادyنام

مشاهدyگر:yخانمyاسکندری

سنyداخلyرحمیyنوزاد:y30yهفتهyوy3yروز

سنyتقویمیyنوزاد:y1yروز

پیش درآمد:

yساعتyازyمشاهدهyاینy.شدyرفتاریyمشاهدهy95/2/13yتاریخyدرy،تهرانyالفyبیمارستانy،)NICU(نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyمهرسا

yعملyبهyمهرساyازyمناسبیyمراقبتyتاyگردیدyانجامyمهرساyوخانوادهyپرستارyحمایتyبرایyمشاهدهyاینy.انجامیدyطولyبهy15:26yتاy14:56

آیدy)مراقبتyتکاملیyیگانهyنوزاد(.

مشاهده

بخش مراقبت نوزادان

yنزدیکyدرy،سالنyاینyچپyسمتyدرyاطالعاتyایستگاهyیکy.خوردyمیyچشمyبهyزیادیyمراجعانy،انتظارyسالنyدرy،بیمارستانyورودیyدر

y.داشتyقرارyبیمارستانyدومyطبقهyدرyنوزادانyمراقبتyبخشy.داشتyوجودyمراجعانyهایyپرسشyبهyپاسخگوییyبرایyورودیyدرب

yمراقبتyبخشy.رسیدyتوانyمیyNICUyورودیyدربyبهyآنهاyکردنyدنبالyباyکهyداشتyوجودyکوچکیyپایyردy،راهروهاyوکفyهاyپلهyروی

yازyعبورyازyپسy.داشتyقرارyNICU2yورودیyدرyایyشیشهyاتوماتیکyدربyیکy.قرارداردyزایمانyبستریyبخشyروبرویy،نوزادانyویژه

yبرy.بودyشدهyپوشیدهyزیباییyکودکانهyاشکالyباyآبیyدیواریyکاغذyباyراهروyدیوارهایy.خوردyمیyچشمyبهyراهروyیکy،ایyشیشهyدرب

yهایyدیوارهyباyسیارyتختyیکy.شدyمیyدیدهyاندyبودهyبستریyNICU2yبخشyدرyپیشترyکهyنوزادانیyازyکوچکیyتابلوهایy،دیوارyروی

yسراسرy،آنyطولیyضلعyکهyاستyشکلyمستطیلy،نوزادانyبستریyسالنy.داشتyقرارyنوزادانyاتاقyورودیyدربyکنارyایyشیشهyمسقف

yکهyبودyایستگاهyکنارyدرyکابینتyمیزyیکyوyکابینتyتعدادیy.بودyهاyپنجرهyرویyکودکانهyاشکالyباyآبیyهایyپردهy.بودyگرفتهyقرارyپنجره

yباyراحتyنسبتyبهyصندلیyعددyدوy،آنyکنارy.شدyمیyدیدهyسالنyوسطy،راستyسمتyدرyمیزyعددyدوy.بودyگرفتهyقرارyسالنyسمتyدر

yطولیyراستایyدرyوyاتاقyراستyسمتyدرyتابشیyکنندهyگرمyنهy.بودyشدهyچیدهyاتاقyدرyتختyهجدهy.بودyشدهyگذاشتهyآبیyهایyگل

yتاy7yازyکه(yداشتyقرارyسالنyعرضیyاضالعyراستایyدرyانکوباتورy9yوy)بودyشدهyگذاریyشمارهy18yتاy16yازyوy6yتاy1yازyکه(yبودyاتاق

yشدهyگذاشتهyهاyتختyازyبعضیyکنارyدرyایyقهوهyچرمyبهyشبیهyروکشyباyراحتیyنسبتyبهyصندلیyتعدادیy.)بودyشدهyگذاریyشمارهy15

yشدهyآویزانyرنگارنگیyایyپارچهyهایyعروسکyتختyهرyباالیyدرy.بودyشدهyمجزاyهمyازy،روبروyوyکنارyازyآبیyهایyپردهyباyهاyتختy.بود

yازyمراقبتyمشغولyپرستارyدوy.بودyساکتyنسبتyبهyبخشy.کردyمیyتأمینyراyبخشyروشناییyپرستاریyایستگاهyباالیyهایyچراغy.بود

yهمزمانy.بودyهاyپروندهyکردنyمرتبyمشغولyبخشyمنشیy.بودyداروهاyکردنyآمادهyمشغولyپرستارyیکy.بودندyشانyمراقبتyکردنyمستندyوyنوزاد
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yافرادy،مجموعyدرy.بودندyنوزادشانyازyمراقبتyمشغولyمادرyدوy.شدyمیyشنیدهyنوزادyیکyگریهyهمچنینyوyتجهیزاتyازyیکیyهشدارyزنگyصدای

بهyآرامیyوyسکوتyفعالیتyداشتند.

فضای پیرامون تخت نوزاد و بستر وی:

yکنندهyگرمyتختyیکyپنجرهyاولینyنزدیکیyدرyراستyسمتyگوشهyدرy.بودyاتاقyراستyسمتyگوشهyدرyمهرساyتابشیyکنندهyگرم

y.بودyآویزانyآنجاyپزشکیyمعاینهyگوشیyیکyوyتختyباالیyدرyبنفشyوyزردyعروسکyیکy.)6yتخت(yبودyآنyدرونyنوزادyیکyوyتابشی

yزردیyکاهشyبرایyکهy)نوردرمانیyالمپ(yبودyروشنyویyمجاورyنوزادyهمچنینyوyمهرساyتابشیyکنندهyگرمyباالیyسفیدیyهایyچراغ

yاستyرنگیyزردyمادهyروبینyبیلیy.آیدyمیyبوجودyروبینyبیلیyوجودyدلیلyبهyزردیyاینy.)نوزادیyرود)زردیyمیyبکارyنوزادانyپوست

yرویyبرyمهرساy.استyکمyآنهاyشکستنyتواناییy،کبدyنابالغیyدلیلyبهyنوزادانyدرyوyآیدyمیyبوجودyخونyقرمزyهایyگلبولyشکستنyازyکه

yنشانyراyمهرساyبدنyدمایyوyبودyشدهyبستهyویyچپyپایyدورyبهyمهرساyتابشیyکنندهyگرمyازyنازکyسیمyیکy.داشتyبندyچشمyچشمانش

yدادyمیyنشانyراyاعدادیyوyرنگیyخطوطyکهyبودyتلویزیونیyصفحهyیکy،باالyدرy،مهرساyتختyراستyسمتyدرy.)دماyحسگر(yدادyمی

yپایyدورyوyخارجyباریکیyهایyسیمy،نمایشگرyاینyازy.)نمایشگر(yبودyمهرساyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانyوyقلبyضربانyتعدادyمعرفyو

yیکyکیسهyاینyازy.بودyوصلyآنyبهyمایعyازyپرyکیسهyیکyکهyبودyکنندهyپمپyدستگاهyیکy،نمایشگرyزیرyدرy.بودyشدهyبستهyمهرساyراست

y.)درمانیyسرمyشد)ستyمیyتغذیهyمهرساyراهyاینyازyوyکردyمیyبودyویyچپyدستyپشتyدرyکهyمهرساyرگyواردyراyمایعاتy،باریکyلوله

yنظرyبهyوyبودyداشتهyنگهyصافyوyراستyراyخودyدستyاوy.بودyکردهyحفظyمهرساyدستyرویyراyسرمyلولهy،بزرگyبظاهرyکهyصفحهyیک

y)بینیyلوله(yبینیyدرyکهyایyلولهyازyکهyبودyتنفسیyدستگاهyیکy،مهرساyتختyچپyسمتyدرy.دهدyمیyآزارyراyویyصفحهyاینyکهyرسیدyمی

yرفتهyاشyمعدهyبهyدهانشyداخلyازyنازکyلولهyیکy.)رسانید)ونتیالتورyمیyاکسیژنyویyبهyوyکردyمیyکمکyمهرساyتنفسyبهy،بودyمهرسا

بودy)لولهyدهانی-yمعدی(.yگرچهyتمامیyوسایلyمرتبyچیدهyشدهyبود،yفضاyبهyنسبتyکوچکyبهyنظرyمیyرسید.

yچسبیدهyمهرساyتختyرویyپالستیکیyنایلونyیکy.بودyچسبیدهyمهرساyتختyکنارyدرyآنyرویyمهرساyهویتیyاطالعاتyباyکوچکyدستبندyیک

yتختyدیوارهyبهyتختyدرونyمهرساyسرyباالیyدرyمایعyمقداریyحاویyپالستیکیyقوطیyیکy.بودyمهرساyداشتنyنگهyگرمyبرایyًاحتماالyکهyبود

yاینyدرونyلولهyاینy،)مکنده)ساکشنyلولهyیکyتوسطyمهرساyبینیyلولهyداخلyترشحاتyکردنyخارجyازyپسyنیازyصورتyدرyکهyبودyچسبیده

مایعyزدهyمیyشدyتاyمحتویاتyداخلyلولهyرقیقyشدهyوyبتواندyواردyمحفظهyجمعyکنندهyترشحاتyبشود.

yکوچکyآشیانهyیکyدرونyدرyوyگربهyطرحyباyبنفشyملحفهyیکyرویyبرyمهرساy.بودyپوشانیدهyراyتختyکفy،سفیدyنازکyملحفهyیک

yگلدارyسفیدyملحفهyیکy.بخوابدyشدهyجمعyحالتyدرyتاyبودyمهرساyپاهایyوyهاyرانy،تنهy،هاyدستyحمایتyبرایyآشیانهyاینy.بودyخوابیده

yبودyخوابیدهyکمرyرویyمهرساy.بودyبزرگyاشyجثهyبرایyظاهرyبهyکهyداشتyتنyبهyپوشکyیکyاوy.کردyمیyحمایتyراyمهرساyپشتyنیز

yپاهایشyوyدادهyقرارyصافyاشyتنهyکنارyدرyراyراستشyدستy،داشتyبندyچشمyنیزyچشمانشyرویyاوy.بودyراستyسمتyبهyصورتشyو

y.بودyکردهyخمyشکمشyسمتyبهyرا
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برگه مشاهده رفتاری نوزادجدول 2-16.

برگه مشاهده رفتاری نوزاد

تاریخنامyنوزاد
yشماره

صفحه

yوyزمان)ساعت

دقیقه(
2-04-26-48-610-8

yوyزمان)ساعت

دقیقه(
2-04-26-48-610-8

س
تنف

 

yyyyyyمنظم

ی( 
یار

وش
)ه

ی 
دار

و بی
ب 

خوا
ت 

ضعی
و

1Ayyyyyخوابyعمیقyناپایدار

1Byyyyyخوابyعمیقyمنسجمyyyyyyنامنظم

2Ayyyyyخوابyسبکyناپایدارyyyyyyآهسته

2Byyyyyخوابyسبکyمنسجمyyyyyyتند

3Ayyyyyخوابyآلودگیyناپایدارyyyyyyوقفه

ت  
وس

گ پ
رن

3Byyyyyخوابyآلودگیyپایدارyyyyyyزرد

4Ayyyyyبیداریyناپایدارصورتی

4Byyyyyبیداریyپایدارyوyهشیارyyyyyyرنگyپریده

5Ayyyyyبرانگیختگیyناپایدارyyyyyyشبکهyتوری

5Byyyyyبرانگیختگیyپایدارyyyyyyقرمز

6Ayyyyyبیدارyوyگریانyناپایدارyyyyyyخاکستری

6Byyyyyگریهyقویyوyپایدارyyyyyyآبی
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یی
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ر/ 

ختا
ودم

خ
وضعیتyهواپیماyyyyyyتفyکردن

yyyyyyسالمyنظامیyدادنyyyyyyعقyزدن

yyyyyyنشستنyدرyهواyyyyyyآروغyزدن

yyyyyyقالبyشدنyدستyهاyyyyyyسکسکه

yyyyyyقالبyشدنyپاهاyyyyyyزورyزدن

yyyyyyبردنyدستyبهyدهانyyyyyyصداyیاyآوا

yyyyyyچنگyزدنyyyyyyآهyکشیدن

yyyyyyگرفتنyاشیاyyyyyyتنفسyمنقطع

yyyyyyکردنyمشتyyyyyy

تی
رک

ح

yyyyyyشلیyپا)ها(yyyyyyشلیyدست)ها(
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yyyyyyنقyنقyکردن

yقرارyحالت

گرفتن
yyyyyکشیدنyخمیازهyyyyyy

پا)های(yتاyشدهy/yخمyشده

yyyyyyعطسهyکردنyyyyحرکتyفعال

yقرارyحالت

گرفتن
yyyyyگشادهyچهرهyyyyyy

yشده/راستyبازy)های(yدست

شده

yyyyyyشناورyبودنyچشمyهاyyyyyحرکتyفعال

yقرارyحالت

گرفتن
yyyyyبرگرداندنyچشمyyyyyy

پا)های(yبازyشدهy/yراستyشده

yyyyyyاخمyyyyyحرکتyفعال

yقرارyحالت

گرفتن
yyyyyایyغنچهyلبyyyyyy

yyyyyyقفلyشدنyنگاهyyyyyحرکتyنرمyدست)ها(

yyyyyyکوکوyکردنyyyyyحرکتyنرمyپا)ها(

yyyyyyحرکاتyنرمyتنه
yشبیهyدهانyحرکات

صحبتyکردن
yyyyyy

yyyyyyکشyوyقوس

تن
گرف

ار 
 قر

ت
ضعی

و

yyyyy)شکم،yپشت،yپهلو(

پیچyوyتابyخوردن

کمانیyشدن

ـر
)راست،yچپ،yخطyوسط(س

تنهyخمyشده

تماسyکفyپاyباyیکyمانع

تن
گرف

ار 
 قر

حل
)آغوشyمادر،yانکوباتور،yم

کات،yکرمyکنندهyyتابشی(
ت  

ور
ص

yyyyyyyyyyyزبانyدرآوردن

yyyyyyدستyرویyصورت

تی
حیا

م 
الی

ع

yyyyyضربانyقلب

yyyyyyتعدادyتنفسyyyyyyصورتyشلyوyبیyحالت

yyyyyyاشباعyاکسیژنyشریانیyyyyyyشکلک

yyyyyyyyyyyyلبخند
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رفتار مهرسا پیش از انجام مراقبت برای وی:

yوقفهyهمyبارyچندینy.داشتyدقیقهyدرyسطحیyتنفسy64yتاy46yبینy.بودyایyشبکهyاشyسینهyقفسهyرویyوyپریدهyرنگyمهرساyدهانyدور

yدقیقهyدرyضربانy167yتاy146yویyقلبyضربانyتعدادy.بودy%99yباالیyاشyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانy.داشتyمدتyکوتاهyتنفسی

yدستyمرتبهyیکy.کردyمیyمزهyمزهyراyدهانشyگاهیyازyهرyوyداشتyاشyدهانیyحفرهyدرyآبyهایyحبابy.کردyمیyسکسکهyمهرساy.بود

yپاهایشyوyپیچانیدyراyبدنشyاوy.داشتyظریفیyهایyتکانهyپاهایشy.داشتyنگهyاشyتنهyنزدیکyوyکردyخمyراyآنyسپسyوyصافyراyچپش

y.استyرفتهyخوابyبهyوyبستهyبندyچشمyزیرyدرyمهرساyچشمانyًظاهراy.دادyفشارyyآشیانهyپایینیyلبهyبهyوyکردyصافyرا

رفتار مهرسا حین انجام مراقبت برای وی:

yپرستارy.دادyقرارyکنارشyدرyداشتyنیازyکهyراyملزوماتیyوyوسایلyتمامیyکارyآغازyدرyوyایستادyاوyتختyچپyسمتyدرyمهرساyپرستار

yکردنyخارجyبرایyلولهyاینy.کردyوصلy،داشتyاتصالyپالستیکیyشفافyظرفyیکyبهyخودyکهyبزرگترyلولهyیکyبهyراyنازکyلولهyیک

yمهرساyسرyباالیyچراغyپرستارyسپسy.)ساکشنyبکشد)لولهyنفسyترyراحتyبتواندyمهرساyتاyبودyتنفسیyمجرایyوyتنفسیyلولهyترشحات

yنیزyراyمهرساyمعدیyلولهyهمچنینyاوy.کردyجداyونتیالتورyهایyلولهyبهyآنyاتصالyمحلyازyراyبینیyلولهy،پوشیدyدستکشy،کردyخاموشyرا

yنگهyراyمهرساyسرyچپشyدستyباyوyبرداشتyراyبندشyچشمy،چرخاندyچپyبهyآرامیyبهyراyمهرساyسرyپرستارy.آوردyبیرونyدهانشyاز

yبینیyازyراyساکشنyلولهyآرامیyبهyسپسy.کردyخارجyترشحاتyمقداریyوyمهرساyبینیyداخلyراyساکشنyلولهy،راستشyدستyباy.داشت

yوyبازyراyچشمانشyمهرساy.نمودyمهرساyدهانyواردyوyخارجyراyآنyثانیهyچندyازyپسyوyکردyمهرساyباالیyمایعyظرفyدرونy،خارجyمهرسا

yیکyباyراyمهرساyدهانyدورyپرستارy.داشتyوقفهyگاهیyازyهرyنیزyتنفسشyوyبودyشدهyسرخyرنگشy.کردyبازyگشادyخیلیyنیزyراyدهانش

y.کردyکشیدنyنفسyبهyآغازyتندyتندyوyرسیدy%86yبهyویyشریانیyخونyاکسیژنyمیزانy.کردyگریهyبهyآغازyمهرساy.کردyتمیزyخیسyپنبه

yبینیyرویyراyآنyچسبyیکyباyسپسy.کردyوصلyونتیالتورyبهyمتصلyلولهyبهyراyآنyسرyوyمهرساyبینیyواردyآرامیyبهyراyبینیyلولهyپرستار

yوyبازوهاyبارyچندینy،کردyبازyازهمyراyدستشyانگشتانyمهرساy.گذاشتyچشمانشyرویyراyمهرساyبندyچشمyسپسy.کردyمحکمyمهرسا

yپرستارyسپسy.داشتyنگهyراyمهرساyدستانyلحظهyچندyبرایyراستشyدستyباyوyکردyنگاهyمهرساyبهyپرستارy.کردyراستyوyخمyراyبدنش

yیکyباyوyگذاشتyمهرساyدهانyتویyراyجدیدyمعدیyلولهyیکyوyداشتyنگهyراyمهرساyسرyچرخانیدyراستyپهلویyبهyراyمهرساyسرyوyبدن

y.کردyگریهyبهyآغازyوyدادyفشارyآشیانهyپایینyبهyوyکردyراستyراyهایشyرانyمهرساy.کردyمحکمyمهرساyدهانyگوشهyبهy،کوچکyچسب

yراyچپشyدستyپرستارy.بودyآشیانهyلبهyباالیyمهرساyپاهایy.نمایدyحمایتyراyمهرساyبدنyتاyکردyمرتبyراyمهرساyپشتyملحفهyپرستار

yلبانشyرویyحبابyمقداریy.بودyپریدهyرنگyمهرساyدهانyدورy.کردyزمزمهyویyباyلحظهyچندyبرایyوyگذاشتyمهرساyهایyدستyروی

yمهرساyسرyباالیyچراغy،کردyجمعyراyوسایلشyپرستارyلحظهyاینyدرy.کشیدyخمیازهyمهرساy.کردyمیyمزهyمزهyراyآنyنیزyگاهیyازyهرyکهyبود

راyروشنyکردyوyبهyآرامیyازyمهرساyدورyشد.
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رفتار مهرسا پس از انجام مراقبت برای وی:

y.بودyدقیقهyدرyضربانy170yتاy155yبینyقلبشyضربانyتعدادy.بودyپریدهyرنگyدهانشyدورy.بودyخوابیدهyراستشyپهلویyرویyمهرسا

yداشتyآنیyشدیدyهایyتکانهyبدنشy.داشتyمدتyکوتاهyتنفسیyوقفهyمرتبهyچندینy.بودy%99yباالیyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزان

yراyراستشyبازویyمرتبهyیکy.بودyداشتهyنگهyاشyشدهyخمyراستهyرانyنزدیکyوyصافyچپشyرانy.پیچیدyمیyخودyبهyگاهیyازyهرyو

yمهرساyرسدyمیyنظرyبهy.داشتyنگهyyتنهyنزدیکyوyکردyراستyنیزyراyچپyبازویy.کردyلمسyبودyتنهyنزدیکyکهyyراyمعدیyلولهyوyصاف

درyطولy14yدقیقهyمشاهدهyپسyازyرفتنyپرستارش،yخوابyاست.yدرyاینyلحظه،yمشاهدهyگر،yبهyمشاهدهyخودyخاتمهyداد.

خالصه

تاریخچه بالینی از جمله شرایط بالینی وی در طول 24 ساعت گذشته:

yاتومبیلyباyهمسرشyباyهمراهyویy.کردyپیداyواژنyناحیهyازyخونریزیyعالئمyمهرساyمادرy،بyخانمy،روزy3yوyهفتهy30yبارداریyسنyدر

yکردهyمراجعهyالفyبیمارستانyبهyآنهاy،نارسyنوزادyبستریyامکاناتyنداشتنyدلیلyبهyکهyکنندyمیyمراجعهyمادرانyبیمارستانyبهyخودشان

yبهyبارداریyاولyماههyسهyطیyکهy،بودهyویyبارداریyاولینyاینyوyسالهy27yمهرساyمادرy.آوردyمیyدنیاyبهyراyخودyدخترyفرزندy،سزارینyبا

yکنترلyعدمyدلیلyبهyبارداریyدومyماههyسهyازyوyy-فورمینyمتy-خونyقندyخوراکیyکنترلyدارویy،پزشکyنظرyباy،خونyقتدyافزایشyدلیل

y7yیکyدقیقهyدرyویyآپگارyعددy.بودyمناسبyتولدyازyپسyمهرساyوضعیتy.استyکردهyمیyمصرفyتزریقیyانسولینyدارویy،خونyقند

yضربانyتعدادy،تنفسyتعدادy،عضالنیyتونyوضعیتyایyمجموعهyوyکردyابداعyبیهوشیyپزشکyیکyراyاعدادyاینy.بودy9y،پنجyدقیقهyدرyو

yنمرهy)خوبyخیلی(y2yنمرهyتاy)وجودyصفر)عدمyنمرهyازyآیتمyهرy.کندyمیyارزیابیyتولدyازyپسyبالفاصلهyراyنوزادyحرکاتyوyرنگy،قلب

بندیyشدهyاست.yبنابراینyنمرهy،10yبهترینyعددیyاستyکهyنوزادyمیyتواندyداشتهyباشد.

yنامناسبyمهرساyتنفسیyوضعیتy،بستریyازyپسyکمیy.شدyخوابانیدهyتابشیyکنندهyگرمyرویyدرyوyبستریyNICU2yدرyمهرساyبالفاصله

yتنفسyوyمهرساyهایyریهyبهترyکارکردyبرایyداروyاینy.کردyدریافتyسورفاکتانتyدارویyدورهyیکyبنابراینy.بودyحمایتyنیازمندyوyشد

yنوزادyگلویyتاyتقریبًاyکهyبینیyراهyازyلولهyیکy.کردyمیyکمکyمهرساyبهترyتنفسyبهy)ونتیالتور(yتنفسیyدستگاهyیکy.بودyویyترyراحت

y.کردyمیyدریافتyکافئینyدارویyنیزyبهترyتنفسyبرایy.کردyمیyهدایتyمهرساyهایyریهyبهyراyکمکیyاکسیژنy)بینیyتراشهyداشت)لولهyامتداد

yهمسانyکهyاستyدختریyنوزادانy%50yازyبیشترyمهرساyوزنyکهyاستyاینyمعنیyبهyاینy50؛yصدکyرویyبود)وyگرمy1390yمهرساyوزن

yyنارسیyدلیلyبهyوyشدyمیyدرمانیyسرمyمهرساy.بودyمترyسانتیy27yویyسرyدورyوyمترyسانتیy42yمهرساyقدy.)دارندyراyمهرساyبارداریyسن

y،مشاهدهyروزyدرy.بودyطبیعیyمحدودهyدرyویyخونyقندyمیزانy.کردyمیyدریافتyسفوتاکسیمyوyجنتامایسینy،سیلینyآمپیyهایyبیوتیکyآنتی

yبیوتیکyآنتیyوyشدyمیyدرمانیyسرمy،کشیدyمیyنفسyتنفسیyکمکyدستگاهyحمایتyباyوyداشتyوزنyگرمy1390،بودyروزهyیکyمهرسا

yزنانyویژهyمراقبتyبخشyدرyمادرشy.داشتyنوردرمانیy،خونشyروبینyبیلیyرفتنyباالyازyپیشگیریyبرایyهمچنینy.کردyمیyدریافتyنیز

درyطبقهyاولyبیمارستانyبستریyبود.
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رفتارهای اخیر نوزاد

ازyمشاهدهyامروزyنتیجهyمیyشودyکهyمهرساyدختریyدارایyتوانمندیyهاyوyنیزyحساسیتyهاyاست.

توانمندیyهایyویyشاملyمواردyزیرyاست.

yyy.بچسباندyآشیانهyدیوارهyبهyراyپاهایشyکفyتاyکندyراستyراyهایشyرانyبودyهاyمراقبتyدریافتyحالyدرyکهyزمانیyحتیyتوانستyمیyاو

yyy.کندyحفظyجاyهمانyدرyآنراyوyبیاوردyاشyتنهyکنارyراyدستشyتوانستyاو

yy.کردyمزهyمزهyراyدهانشyبارyچندینyاو

حساسیتyهایyمهرساyشاملyمواردyزیرyاست.

yyy.داشتyمدتyکوتاهyتنفسیyوقفهyبارyچندینy،تنفسیyحمایتyوجودyباyکهyداشتyسطحیyتنفسیyاو

yyy.پرستارشyتوسطyمراقبتyحینyحتیy،شدyمیyپریدهyرنگ

yyyفاصلهyوyشدندyبازyهمyازyنیزyانگشتانشyوyبازکردyگشادyخیلیyراyدهانشyاوy،حینyاینyدرy.داشتyپاهاyوyدستyوyتنهyدرyپرشyچند

گرفتند.yاوyمقداریyکفyازyدهانشyخارجyکرد.

هدف های اخیر مهرسا

درyطیyمشاهدهyامروز،yمهرساyبرyرویyرسیدنyبهyاهدافyزیرyتمرکزyدارد:

yy.کندyپیداyدستyyقویyتنفسyیکyبهyبتواندy،مراقبتyحینyچهyوyاستراحتyطولyدرyچهyاینکه

yy.بکشدyنفسy،تنفسیyدستگاهyکمکyبدونyبتواند

yy.داردyنگهyاشیانهyدیوارهyباyتماسyدرyراyپاهایشyوyکندyحفظyبدنشyنزدیکیyدرyتریyطوالنیyمدتyراyدستشyتاyشدهyترyقویyبتواند

yy.باشدyداشتهyکمتریyعضالنیyپرشyبتواندyتاyشدهyترyقویyحرکاتشyکنترلyدر

پیشنهادها

برایyرسیدنyآسانyمهرساyبهyهدفyهایش،yمواردyزیرyمیyتواندyکمکyکنندهyباشد:

محیطyفیزیکیyبخشyمراقبتyنوزادان

yyyایجادyسببyکهyمواردیyوyشودyحفظyمحیطyآرامشyشودyمیyتوصیهy،مهرساyترyآرامyتنفسyحتیyوyترyآرامyمحیطyبهyدستیابیyبرای

yمحیطyمناسبyروشناییyهمچنینyوy)y...yوyونتیالتورyسروصدایy،هاyدستگاهyبوقyجملهyشوند)ازyمرتفعyوyگیریyپیyشودyمیyسروصدا

درyهمینyوضعیتyادامهyیابد.

yy.نمایندyحمایتyراyاوyآمدهyمهرساyمالقاتyبهyتاyشودyدعوتyوالدینyاز
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yy.بمانندyویyکنارyتریyطوالنیyزمانyبرایyوالدینyتاyشودyگذاشتهyمهرساyتختyکنارyصندلیyیک

فضایyپیرامونyتختyنوزادyوyبسترyمهرسا

yy.کنندyتزیینyراyویyتختyوyآوردهyمهرساyبرایyاشیاییyتاyشودyخواستهyوالدینyاز

yyyوyکمyراyویyپرشیyحرکاتyوyحفظyشدهyجمعyحالتyدرyراyویyبدنyتاyباشدyویyمتناسبyمهرساyرختخوابyوyبسترyشودyمیyتوصیه

تنفسyویyراyحمایتyنماید.

yy.دهدyتکانyراyدستشyبیشتریyآزادیyباyبتواندyاوyتاyشودyدادهyقرارyمهرساyسرمyمحلyنمودنyثابتyبرایyتریyکوچکyصفحهyیکyشودyمیyتوصیه

yy.شودyاستفادهyمهرساyجثهyمتناسبyپوشکyیکyازyشودyمیyتوصیه

اقدامات مراقبتی:

yyyپیوستهyکهyشودyمیyتوصیهyبنابراینyباشدyهایشyمراقبتyانجامyبرایyراهنماییyتواندyمیyویyرفتارهایyکهyاستyفردیyخودyمهرسا

بهyرفتارهایyویyتوجهyگردد.

yyyخودyوجودyازyراyاوyوyکنیدyصحبتyاوyباyشویدyمیyنزدیکyویyبهyآرامیyبهyکهyزمانیy،مهرساyبرایyمراقبتyآغازyازyپیشyشودyمیyتوصیه

مطلعyسازیدyوyباyزمزمهyآرامyوyتماسyمناسبyدستyهاyاوyراyبیدارyکنیدyتاyبتواندyحینyمراقبتyهاyتعاملyمناسبیyباyشماyداشتهyباشد.

yy.دهیدyانجامyویyبرایyمراقبتیyچهyخواهیدyمیyبگوییدyاوyبهyوyدهیدyادامهyراyمهرساyباyنزدیکyتماسyوyصحبتyنیزyهاyمراقبتyانجامyطولyدر

yyyبدنyکردهyحمایتyراyمهرساy،هاyمراقبتyهنگامyدرyوyباشندyداشتهyحضورyمهرساyبالینyبرyبخواهیدyدومyپرستارyیکyیاyومادرyپدرyاز

اوyراyدرyوضعیتyجمعyشدهyنگهyدارند.

yyyلحظهyچندyبرایy،کندyمیyگریهyبهyآغازyیاyشودyمیyپریدهyرنگyمهرساyکنیدyمیyمشاهدهy،هاyمراقبتyحینyکهyزمانیyشودyمیyتوصیه

دستyنگهyدارید.

yyyتاyبگذاریدyبدنشyرویy،ویyحمایتyبرایyراyخودyدستانy،کردهyصحبتyآرامیyبهyمهرساyباyنیزyهاyمراقبتyانجامyازyپسyشودyمیyتوصیه

آرامyگیرد.
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شناسایی رفتارهای نوزاد
yوy)هوشیاری(y3بیداریyوyخوابy،2نوزادyحرکاتy،)خودمختار1)اتونومyعصبیyدستگاهyبهyمربوطyرفتاریyهایyزیرگروهyبهyنوزادyرفتارهای

رفتارهایyمربوطyبهyتوجه-yتمرکزyنوزادy4تقسیمyمیyشود.

خواب و بیداری )هوشیاری( توجه و تمرکزحرکات نوزاد

رفتارخوانی نوزاد

رفتارهای دستگاه عصبی 
خودمختار )اتونوم(

رفتارهای دستگاه عصبی خودمختار )اتونوم(
yخودمختارyدستگاهy،7خودمختارyعصبیyدستگاهyنارسیyازyناشیyحرکاتy،6پوستyرنگy،5تنفسy:شوندyمیyتقسیمyزیرyهایyگروهyبهyرفتارهاyاین

واحشایی8.

yدستگاهyنارسیyازyناشیyحرکات
عصبیyخودمختار دستگاهyخودمختارyواحشاییرنگ پوست تنفس

رفتارخوانی نوزاد

yyتنفس
°y.استyثابتyوyیکنواختy،تنفسyدوyبینyفاصلهy:9منظم

°y.استyترyطوالنیyدیگرyزمانyدرyوyکوتاهyزمانyیکy،بودهyمتغیرy،تنفسyدوyبینyفاصلهy:10نامنظم

1. Autonomic Behaviors
2. Motor Behaviors
3. State Behaviors
4. Attention Realated Behaviors
5. Respiration patterns
6. Color
7. Autonomic instability- related motor patterns
8. Visceral and respiratory patterns
9. Regular
10. Irregular

2-2
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°y.استyدقیقهyدرyبارy40ازyکمترyتنفسyتعدادy:1آهسته

°y.استyدقیقهyدرyبارy60ازyبیشترyتنفسyتعدادy:2تند

°yyدرyویyکهyزمانیyنوزادyخوابyبهyمربوطyرفتارهایyارزیابیyزمانyدرy.بیشترyیاyثانیهy2yمدتyبهyتنفسیyایستy:3تنفسیyوقفه
وضعیتyخوابyAAyقرارyدارد،yوقفهyتنفسیyبیشترyازy8yثانیهyوجودyدارد.

تنفسیتندآهستهنامنظممنظم

تنفس نوزاد

yy:رنگ پوست
°y.باشدyمیyزردyهاyچشمyسفیدیyوyپوستy،ظاهرy:4زرد
°y.داردyوجودyهاyاندامyوyتنهyوyگیجگاهیyوyدهانیyنواحیyشاملyچهرهyدرyصورتیyرنگyباyهمراهyخوبyرسانیyخونy:5صورتی
°yy.شودyمیyدیدهyنوزادyپوستyظاهرyکلyیاyصورتyدرyگیجگاهy،دهانyوyبینیy،پیشانیyنواحیyدرyسفیدyمناطقy:6پریدهyرنگ
°yyنیزyوyبدنyکلyدرyگاهیyوyگردنy،صورتyدرyاغلبy،توریyشبکهyصورتyبهyکهyسطحیyخونیyعروقyالگویy:7توریyشبکه

اندامyهاyقابلyمشاهدهyاست.
°y.باشدyمیyمنطقهyیکyدرyخونyتجمعyوyازدیادyوyزیادyرسانیyخونyازyناشیy:8قرمز
°y.استyبدنyسطحyیاyچهرهyازyبخشیyدرyتیرهyیاyبنفشyرنگy:9خاکستری
°y.شودyمیyدیدهyهاyاندامyیاyتنهy،صورتyهایyقسمتyسایرyیاyدهانyاطرافyدرyسیانوزهyمناطقy:10)آبی)سیانوزه
°yyدرyمختلفyهایyرنگyوجودyعلتyبهyیاyموقتyرنگyتغییرyبخاطرyکهyشودyدیدهyرنگyیکyازyبیشyزمانyیکyدرyاستyممکن

yمواردyبهyهمچنینy.)پوستyبودنyمشبکyباyهمراهyخاکستریyیاyسیانوزyوyپریدگیyرنگyمثاًل(yاستyپوستyمختلفyمناطق
خاصیyمانندyتغییرyرنگyدلقکیyپوستyنیزyتوجهyشود.

1. Slow
2. Fast
3. Pause
4. Jaundice
5. Pink
6. Pale
7. Webbed
8. Red
9. Dusky
10. Blue
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رنگ پوست

آبی )سیانوزه(خاکستری قرمزشبکه توریرنگ پریدگیصورتیزرد

yy :حرکات ناشی از نارسی دستگاه عصبی خودمختار
°y.چانهyلرزشy،پاyلرزشyمثاًلyبدنyتمامyیاyقسمتyیکyظریفyلرزشy:1لرزش
°y.بدنyکلyیاyپاهاy،تنهy،بازوهاyوyناگهانیyپرشyحرکتy:2ناگهانیyپرش
°yyصورتyبهyکهyهاyاندامyوyبدنy،صورتyدرyاسکلتیyعضلهyیکyگستردهyانقباضy:3)هاyاندامyوyبدنy،صورت(yعضالتyانقباض

yعضلهyعصبیyهایyرشتهyهمزمانyبطورyکهyاستyعصبیyهایyپیامyدلیلyبهyًاحتماالy.شودyمیyدیدهyموضعyآنyزیادyدامنهyباyحرکت
مربوطyراyتحریکyمیyکنند.

انقباض عضالنیلـرزش پرش ناگهانی از جا

حرکات غیرارادی نوزاد

yyدستگاه خودمختار و احشایی
°yy،دهانyمعمولیyآبریزش yیکyاز yبیشتر y،حالتyاین yدرy.استyبزاق yکردنyتفyیا yشدهyخوردهyمحتویاتyاستفراغ y:4کردنyتفy

مدنظرyمیyباشد.
°yyاینyبروزyزمانyدرy.دهدyمیyنشانyراyچیزیyدادنyقورتyیاy)ناگهانی)خفگیyتنفسyقطعyحالتyلحظهyیکyدرyنوزادy:5زدنyعق

حالت،yالگویyتنفسyنیزyدچارyاختاللyمیyشود.yاغلبyموارد،yاماyنهyهمیشهyاینyحالتyهمراهyباyدهانyنیمهyبازyمشاهدهyمیyشود.
°y.کندyمیyخارجyناگهانیyبطورyراyهواyزیادیyمقدارyبازدمyزمانyدرyنوزادy:6زدنyآروغ
°yyاسپاسمyباyهمراهyکهyشودyمیyشنیدهyدمyهنگامyدرyنیزyشوندهyتکرارyصدایyچندyیاyیکyیعنیyکندyمیyسکسکهyنوزادy:7سکسکه

گلوتyوyدیافراگمyاست.

1. Tremor
2. Startle
3. Twitch
4. Spit up
5. Gag
6. Burp
7. Hiccough
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°yyمدفوعyیاyگازyدفعyصورتyبهyوyاستyایyرودهyحرکاتyازyناشیyکهyدهدyمیyنشانyراyحالتyاینyنوزادyبدنyوyصورتy:1زدنyزور
y.شودyمیyمشاهده

°y.استyنامفهومyوyپراکندهyصوتیyآواهایyشبیهyکهyکندyمیyاداyنالهyباyهمراهyنامفهومیyآواهایyنوزادy:2)آوا(yصدا
°y.باشدyصدادارyتواندyمیyوyاستyتنفسیyالگویyیکyازyترyعمیقyوyترyطوالنیyبازدمyوyدمy:3کشیدنyآه
°yyنوزادy.دهدyمیyرخyتنفسیyوقفهyیکyازyپسyاغلبyمسئلهyاینy.کشدyمیyنفسyمشکلyوyسختyبصورتyنوزادy:4منقطعyتنفس

ممکنyاستyدمyخودyراyکاملyنکندyوyبهyآرامیyبهyمرحلۀyبازدمyواردyنمیyشود.

دستگاه خودمختار و احشایی

آه صدا )آوا(زور زدنسکسکهآروغ زدنعق زدنتف کـردن
تنفس منقطعکشیدن

 

حرکات نوزاد
اینyرفتارهاyبهyچندyزیرyگروهyحرکاتyکلیyاندامyهاyوyتنهy،5حرکاتyصورتy6وyحرکاتyاختصاصیyاندامyهاy7تقسیمyمیyشود.

حرکات نوزاد

حرکات اختصاصی اندام هاحرکت صورتحرکات کلی اندام ها وتنه

yy:حرکات کلی اندام ها و تنه
°yyقرارyافتادهyوyدرازکشyصورتyبهy)دست)هاy.استyکمyخیلیyدستyدوyهرyیاyیکyعضالنیyقدرتy:8دستyدوyهرyیاyیکyشلی

yکردنyراستyیاyخمyگرفتنyقرارyحالتyیاyحرکتy،وضعیتyاینyهمراهyبهy.زندyمیyلقyیاyاستyشلyنیزyحرکتyهنگامyy،گرفته

دستyهاyنیزyدیدهyمیyشود.

1. BM Grunt
2. Sounds
3. Sigh
3. Gasp
5. General Extremity and Trunk Behaviors
6. Face behaviors
7. Specific Extremity Movements
8. Flaccid arm(s)
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°yyهنگامy،گرفتهyقرارyافتادهyوyدرازکشyصورتyبهy)پا)هاy.استyکمyخیلیyپاyدوyهرyیاyیکyعضالنیyقدرتy:1پاyدوyهرyیاyیکyشلی

حرکتyنیزyشلyاستyیاyلقyمیyزند.yدوبارهyیکyوضعیتyخمyیاyراستyکردنyپاهاyهمراهyباyاینyرفتارyدیدهyمیyشود.

yهاyاندامyشلیyتشخیصyراهyترینyآسانy.استyمهمیyبسیارyمسألهyآنyاستراحتیyوضعیتyازyهاyاندامyبودنyشلyتمایزyوyتشخیصy:نکته

yتونyکهyصورتیyدرy.شودyمیyبررسیyموضوعyاینy،اندامyیکyآوردنyباالyباyکهyاستyعضالنیyتونyنسبیyدرجهyبررسیyوyگیریyاندازه

yتونyکهyصورتیyدرyاماy.رسدyمیyبنظرyسستy،اندامyآنyوyشودyمیyمشاهدهyاندامyازyضعیفyبازتابyیکyباشدyشلyاندامyوyکمyعضالنی

عضالنیyمناسبyباشدyیکyوضعیتyتونیکyوyنگهدارندهyقویyدرyاندامyمشاهدهyمیyشود.
°y:2شدهyخمyیاyتاشدهyدست)ها(ی

حرکتyفعالy:3حرکتyرایجyخمyکنندهyیاyجمعyشوندهyایyکهyدرyیکyیاyهردوyدستyدیدهyمیyشود.yاینyحرکتyبصورتyyـ

مکررyیاyمنفردyرخyمیyدهد.

حالتyقرارyگرفتنy:4مربوطyبهyحفظyحالتyدستyهاyدرyیکyوضعیتyخمyشدهyیاyجمعyشدهyاست.yـ
°y:5شدهyجمعyیاyشدهyخمyپا)ها(ی

حرکت:yحرکتyفعالyخمyشوندهyیاyجمعyشوندهyدرyیکyیاyهرyدوyپا،yچهyاینyحرکاتyپاyحفظyشودyوyچهyمتوقفyشدهyادامهyyـ

نیابد.yاینyحرکاتyبصورتyمکررyیاyمنفردyمیyتواندyبروزyکند.

حالتyقرارyگرفتن:yحفظyحالتyپا)ها(yدرyیکyوضعیتyخمyشدهyیاyجمعyشدهyاست.yـ

°y:6)شدهyراست(yشدهyبازyهایyدست

حرکتyفعال:yحرکتyفعالyراست)باز(yکردنyیکyیاyهرyدوyدستyکهyمیyتواندyبهyصورتyمنفردyیاyچندینyحرکتyپشتyyـ

سرyهمyمشاهدهyشود.yاغلبyباyچندyحرکتyخمyکردنyدستyهاyنیزyهمراهyمیyباشد.

حالتyقرارyگرفتن:yحفظyحالتyدست)ها(yبصورتyراست)باز(yشده،yخواهyمعلقyدرyهواyوyخواهyبرyرویyیکyسطحyاست.yـ

°yy:7)شدهyراست(yشدهyبازyپاهای

حرکتyفعال:yحرکاتyفعالyراستyکردنyیکyیاyهرyدوyپاyکهyمیyتواندyبهyصورتyمنفردyیاyچندینyحرکتyپشتyسرyهمyyـ

مشاهدهyشود.yاغلبyباyچندyحرکتyجمعyکردنyپاهاyنیزyهمراهyاست.

حالتyقرارyگرفتن:yحفظyحالتyپاy)ها(yبصورتyراستy)باز(yشده،yخواهyمعلقyدرyهواyوyخواهyبرyرویyیکyسطحyاست.yـ

1. Flaccid Leg(s)
2. Flexed or Tucked Arm(s)
3. Activity(Act)
4. Posture
5. Flexed or Tucked Leg(s)
6. Extend Arm(s)
7. Extend Leg(s)
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°yyyyy1)ها(yدستyنرمyحرکت

°yyy2)پا)هاyنرمyحرکت

°yyyy3تنهyنرمyحرکت

yy.باشدyمیyبدنyحرکاتyهماهنگyکنترلyنمایانگرyکهyاستyتنهyوyپاهاy،هاyدستyنرمyکردنyراستyوyخمyحرکاتyشاملyحرکتyسهyاین

°yyشدنyراستyباyاغلبy.آیدyمیyدرyشدهyراستyوضعیتyبهyتنهyوضعیتyاینyدرy:4)کردنyخمyسپسyوyکردنyراست(yقوسyوyکش

yالگویyاینy.یابدyمیyپایانyجلوyسمتyبهyتنهyشدنyخمyباyسپسyوyشودyمیyآغازyپاهاyشدنyراستyهمراهyبهyنیزyگاهیyوyهاyدست

yپسyًمعموالy.شودyترyطوالنیyکمیyاستyممکنyکششیyالگویyاینyگاهیy.شودyتکرارyمرتبهyچندینyاستyممکنyقوسyوyکش

yبازدمyیاyدمy،حرکتیyالگویyاینyطیyدرyاغلبy.یابدyمیyپایانyتنفسیyوقفهyیکyبهyوyکاهشyتنفسyتعدادy،قوسyوyکشyحرکاتyاز

yاینyدرy.باشدyمیyهمراهyتنفسyدوبارهyبرقراریyزمانyدرyتنهyکششyوyکوششyیکyباyوyشودyمیyنوزادyرنگyتیرگیyسببyوyمتوقف

yبرقرارyدوبارهyتنفسy،موفقyتنفسیyتالشyیکyدرy.گرددyبرyآنyازyپیشyحالتyبهyوyبرقرارyدوبارهyتنفسyکهyکردyدقتyبایدyزمان

yنیازyمواردyاینyدرy.شودyطوالنیyتنفسیyوقفهyیکyاستyممکنyمواردyبرخیyدرy.استyهمراهyپنهyتاکیyباyابتداyدرyچهyاگرyشودyمی

استyتنهyوyاندامyهاyدرyیکyوضعیتyخمyشدهyقرارyگیرندyوyبرایyبرقراریyدوبارهyتنفس،yیکyتحریکyاضافیyنیزyانجامyشود.

°yyوyکشyحرکاتyهنوزy.استyهمراهyنیزyهاyاندامyحرکاتyباyاغلبyکهyتنهyپیچیدنyخودyبهyظریفyحرکاتy:5خوردنyتابyوyپیچ

قوسyتنهyظاهرyنشدهyاند.yممکنyاستyاینyحرکاتyپیچyوyتابyخوردنyپراکندهyبهyحرکاتyکشyوyقوسyتنهyختمyشوند.

°yyبازyطاقy،شکمyبهyخوابیدهy،پهلوyبهyهایyوضعیتyازyیکyهرyدرyعقبyبهyسرyکشیدنyباyهمراهyتنهyکمانیyحرکاتy:6شدنyکمانی

yپاهاy.7گیرندyقرارyشدهyراستyوضعیتyدرyاستyممکنyفوقانیyهایyاندامy.شودyمیyدیدهyدرجهy30yتختyزاویهyباyبازyطاقyیا

اغلبyدرyوضعیتyراستyشدهyقرارyدارند.

°yyجمعyوضعیتyیکyدرyتنهyاینکهyیاyاستyشدهyخمyوضعیتyیکyدرyتنهyشکلyگرفتنyقرارyوyشدنyجمعyحرکاتy:8شدهyخمyتنه

yآنهاyتاyآوردyمیyباالyبهyراyپاهایشyنوزادyاغلبy.اندyشدهyجمعyنیزyهاyشانهyوyآیدyدرمیyشدهyجمعyشکلyبهyنوزادy.گیردyقرارyشده

yازyیکyهرyدرyتنهyشدنyجمعy.درآیدyوضعیتyاینyبهyپاهایشyباyهمزمانyنیزyهایشyدستyیاyآوردyدرyشدهyخمyوضعیتyبهyرا

وضعیتyهایyدمر،yطاقباز،yبهyپهلوyوyحتیyنشستهyمیyتواندyدیدهyشود.

1. Smooth movement of arms(Sm Mvmt Arms)
2. Smooth movement of legs(Sm Mvmt Legs)
3. Smooth movement of trunk(Sm Mvmt Trunk)
4. Stretch/Drown
5. Diffuse squirm
6. Arch
7. Upright
8. Tuck Trunk
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°yyمراقبyتنهyیاyدستyیاyتختy،انکوباتورyدیوارهyبهyراyپاهایشyکفyکردهyصافyراyپاهایشyنوزادy:1مانعyیکyباyپاهاyکفyتماس

yمانعyاینyبهyراyپاهایشyدوبارهyاینکهyیاyگیردyمیyآرامyوyکندyمیyخمyراyپاهایشyنوزادy،محدودهyیکyباyتماسyمحضyبهy.فشاردyمی

yوyپایداریy،سازیyخودآرامyمنظورyبهyکارyاینy.دهدyانجامyپاyدوyهرyیاyیکyباyراyکارyاینyفعاالنهyاستyممکنyنوزادy.فشاردyمی

پیشگیریyازyحرکاتyاسترسیyراستyشدنyبدنyدرyنوزادyمیyباشد.

حرکات کلی اندام ها و تنه

شلی یک
یا هردو 

دست
تنه 

خم شده
حرکت نرم 
دست )ها(

پاهای باز شده
)راست شده(

دست های تا 
شده )خم شده(

یا هردو پاشلی یک 
حرکت 
نرم پا)ها(

حرکات نرم 
تنه

کش و 
قوس

پیچ و تاب 
کمانی خوردن

شدن

yyحرکات صورت
°yyکهyزمانیyحتیy.گذاردyمیyپایینیyلبyرویyکهyاینyیاyآوردyمیyهاyلبyرویyوyکندyمیyخارجyدهانyازyراyزبانشyنوزادy:2آوردنyدرyزبان

yبیرونyنیزyحرکتyبدونyوyصافyوyخمyحالتyدرyمرتبهyچندینyراyزبانشyیاy)زبانyافتادگیyبیرون(yدهدyمیyقرارyحالتyاینyدرyراyزبانش

yگفتنyسخنyشبیهyیاyدهانyحرکاتyوyباشدyدهانyدرyمعلقyآرامyحالتyیکyدرyکهyزبانyحرکاتy.شودyمیyتعبیرyرفتارyاینyبهyنیزyآورد

بدونyادایyصوتyدرyاینyمقولهyقرارyنمیyگیرد.

°yyدرyطوالنیyیاyکوتاهyمدتیyبرایyگذاشتهyهایشyگوشyیاyسرy،صورتyرویyراyدستشyدوyهرyیاyیکyنوزادy:3صورتyرویyدست

yهاyدستyتوسطyچیزیyبهyزدنyچنگyعملyازyمتفاوتy،چهرهyرویyبرyدستyداشتنyقرارyحالتyیاyحرکتy.ماندyمیyحالتyهمین

yبوجودyبیرونyفضایyوyچهرهyبینyمانعyوyمحافظyیکyکهyاستyهاyدستyباyچهرهyپوشاندنyوyمحافظتیyرفتارyیکyاینy.است

میyآید.yممکنyاستyکفyیاyپشتyدستyهاyبرyرویyچهرهyقرارyداشتهyباشد.

°yyخستگیyحالتyیکyرفتارyاینy.باشدyمیyصورتyتحتانیyعضالتyکمyتونyدلیلyبهyکهyدهانyماندنyبازy:4حالتyبیyوyشلyصورت

وyشلیyبهyچهرهyنوزادyمیyدهد.yزمانیyکهyاینyرفتارyدیدهyمیyشودyممکنyاستyچشمyهاyبازyیاyنوزادyخوابyباشد.

°yyدرyابروهایy.شودyمیyجمعyهمyدرyسپسyوyکشیدهyصورتyوyهاyلبyآنyدرyکهyاستyچهرهyشدنyبازyوyکشیدگیyحالتy:5شکلک

yکشیدگیyتاyاستyچهرهyشدنyجمعyازyناشیyحالتyدوyاینyزیراyباشدyنمیyچهرهyحالتyاینyجزءyاخمyحالتyیاyخوردهyگرهyهم

وyبازyشدنyچهره.

1. Leg Brace
2. Tongue Extension
3. Hand on Face
4. Movement
5. Posture
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°yyپیداyقوسyباالyبهyکمیyدهانyگوشهyحداقلyکهyاستy2صورتyعضالتyشلیyوجودyبدونyچهرهyآرامشyازyناشیyلبخندy:1لبخند

میyکندyوyگونهyهاyبرجستهyمیyشود.

°yyعملyازyمتفاوتy،چهرهyحرکاتyاینy.کندyمیyبستهyوyبازyراyخودyفکyیاyوyهاyلبyبارyچندینyیاyیکyنوزادy:3دهانyکردنyبستهyوyباز

جستجوyبرایyمکیدنyاست.yدرyعملyبازyوyبستهyکردنyدهان،yلبyهاyمعموالyًصافyوyخطیyبودهyyبهyسمتyجلوyجمعyنمیyشوند.

°yyبازyجستجوyبرایyراyدهانشyیاyجمعyطرفyیکyبهyیاyجلوyسمتyبهyراyهایشyلبyفعالyصورتyبهyنوزادy:4مکیدنyبرایyجستجو

میyکند.yدرyاینyزمان،yنوزادyسرشyراyنیزyچرخاندهyتاyچیزیyبرایyمکیدنyپیداyکند.

°yyدرyچیزهایyسایرyیاyپستانکy،مادرشyپستانyیاyمراقبyفردyانگشتy،تختy،مالفهy،خودyانگشتانyیاyوyدستyنوزادy:5مکیدن

دسترسyراyدرyدهانشyمیyگذاردyوyمیyمکد.

حرکات صورت

دست  روی زبان در آوردن
صورت

جست وجو برای 
مکیـدنمکیدن صورت شل و 

باز و بسته کردن لبخندشکلکبی حالت
دهان

yyحرکات اختصاصی اندام ها

°y.اندyشدهyجداyهمدیگرyازyوyبازyهاyدستyانگشتانyبودهyبازyنوزادyدستyدوyهرyیاyیکy:6دستyانگشتانyکردنyباز

°yyگیردyمیyقرارyهاyشانهyسطحyدرyتقریبًاyشدهyراستyبدنyکنارyدرyکاملyبطورyتقریبًاyنوزادyبازویyدوyهرyیاyیکy:7هواپیماyوضعیت

یاyاینyکهyبازوyوyساعدyدرyیکyراستاyبودهyباyشانه،yزاویهyقائمهyمیyسازد.

°yyاینy.گیرندyمیyقرارyهواyوسطyدرyبدنyجلویyدرyشدهyراستyنوزادyبازویyدوyهرyیاyایست(8:یکyعالمت(yدادنyنظامیyسالم

حالتyاکثرyمواقعy–yاماyنهyهمیشه-yباyبازyکردنyانگشتانyدستyازyهمyهمراهyاست.

°yyدرyاستyممکنyحالتyاینy.استyگرفتهyقرارyهواyوسطyدرyبدنyجلوyدرyشدهyراستyنوزادyرانyدوyهرyیاyیکy:9هواyدرyنشستن

هرyیکyازyوضیتyهایyطاقyباز،yخوابیدهyبهyپهلو،yخوابیدهyبهyشکمyیاyخوابیدهyبهyشکمyوyسرyکمیyباالترyازyتنهyدیدهyشود.

1. Gape Face
2. Relaxation
3. Mouthing
4. Suck Search
5. Sucking
6. Finger Splay
7. Airplane
8. Salute
9. Sitting on Air
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°yyقفلyهمyبهyراyدستشyدوy،بدنyوسطyخطyدرyکهyاینyیاyبگذاردyدیگرشyدستyرویyراyدستyیکyنوزادy:1هاyدستyشدنyقالب

yهمدیگرyکهyاینyیاyکردهyلمسyراyیکدیگرyتنهاyانگشتانyاستyممکنyاندyگرفتهyراyیکدیگرy،نوزادyدستyدوyهرyکهyهنگامیy.کندyمی

yمعنیyبدینy.باشدyمیyمقولهyهمینyجزءyنیزyدیگرyدستyانگشتانyبینyدرyدستyیکyانگشتانyگرفتنyقرارy.باشندyگرفتهyمحکمyرا

کهyیکyدستyنوزادyباyدستyدیگرشyدرyتماسyاست.

°yyتماسyدرyپاyیکyکفyکردهyخمyراyهایشyرانyنوزادyاستyممکنy.دهدyمیyقرارyدیگرyپایyرویyراyپاyیکyنوزادy:2پاهاyشدنyقالب

y.باشدyدیگرyپایyازyهاییyقسمتyبا

°yyتواندyمیyکهyببردyخودyدهانyطرفyبهyمکیدنyبرایyراyانگشتانyیاyدستyدوyهرyیاyیکyکندyمیyتالشyنوزادy:3دهانyبهyدستyبردن

بهyمکیدنyدستyهاyمنجرyشودyباyخیر.

°yyچنگyاینyاینکهyیاyباشدyخودشyبدنyیاyصورتyتواندyمیyکهyزندyمیyچنگyچیزیyبهyدادهyحرکتyراyدستشyنوزادy:4زدنyچنگ

زدنyدستyهاyدرyهواyرخyدهدyیاyدستyهایyنوزادyانگشتانyوyبدنyمراقب،yلولهyها،yمالفه،yلبهyتختyوyغیرهyراyچنگyبزند.

°yyآغازyراyعملyاینyخودyاستyممکنyنوزادy.گیردyمیyخودyدستyدرyراyمراقبyبازویyیاyانگشتانy،هاyدستyنوزادy:5اشیاyگرفتن

y.نمایدyکارyاینyبهyآغازyنوزادyخودyوسپسyدهدyقرارyوضعیتیyدرyراyویyهایyدستy،مراقبyیاyکند

°yyیاyبستهyدستyیکyشکلyبهyکهyبگیردyراyخودyدستyانگشتانشyکردنyخمyباyخواهدyمیyنوزادyکهyرسدyمیyنظرyبهy:6کردنyمشت

yوجهy.باشدyنوزادyدستyدرyغیرهyوyپتوy،مالفهyلبهyمانندyشیئیyکهyشودyمیyدیدهyزمانیyکردنyمشتyرایجyبطورy.آیدyمیyدرyمشت

تمایزyبینy"گرفتنyچیزیyباyدست"yوy"مشتyکردنyدست"yدرجهyسفتyبستyانگشتانyمیyباشد.

حرکات اختصاصی اندام ها

بازکردن 
انگشت دست 

چنگ زدن بردن دست 
به دهان

قالب شدن 
پاها

قالب شدن 
دست ها

نشستن 
در هوا

سالم نظامی 
دادن

گرفتن 
اشیا

مشت 
کردن

وضعیت 
هواپیما

1. Hand Clasp
2. Foot Clasp
3. Hand to mouth
4. Grasping
5. Holding On
6. Fisting
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خواب و بیداری )هوشیاری( 
yرفتاریyمختلفyتظاهراتy.اندyشدهyتقسیمyتوجهyبهyمربوطyوyخوابyبهyمربوطyگروهyزیرyچندyبهyبیداریyوyخوابyبهyمربوطyرفتارهای

yباyرابطهyدرyکهyهستندyمفاهیمیyعضالتyتونyوyتنفسy،بدنyدرشتyحرکاتy،چهرهyظاهرyوyهاyچشمyکردنyبازy،هاyچشمyحرکاتyشامل

y.داردyقرارyهوشیاریyازyسطحیyچهyدرyنوزادy،مشخصyزمانyیکyدرyکهyشودyتعیینyتاyرودyمیyکارyبهyهم

yکهyسطوحیy.اندyشدهyگرفتهy)BNBAS(yبرازلتونyنوزادانyرفتارهایyارزیابیyابزارyازyبیداریyوyخوابyمراحلyمشاهدهyقابلyسطحyشش

yسطوحyکهyحالیyدرy،دارندyایyپراکندهyالگویyوyاندyشدهyغیرسازماندهیyبیداریyوyخوابyشاملyسطوحیy،اندyشدهyمعرفیyAyعنوانyبه

yBسطوحیyهستندyکهyخوابyوyبیداریyقویyوyتعدیلyشدهyدارند.

وضعیت های خواب و بیداری
yy1سطوح خواب

°y2عمیقyخوابy:1سطح

سطحy31A)خوابyعمیقyوyناپایدار(:yخوابyعمیقyناپایدارyهمراهyباyالگویyتنفسyمنظمyکهyنوزادyیاyخودشyنفسyمیyکشدyyـ

y.نداردyوجودyبستهyپلکyدرزیرyهاyچشمyحرکاتyوyاندyبستهyهاyچشمy.باشدyمیyمکانیکیyتهویهyدستگاهyباyهماهنگyتنفسyیا

چهرهyصورتyآرامyاستyوyهیچyفعالیتyاختیاریyوجودyندارد.yنوزادyبهyطورyبارزیyرنگyپریدهyمیyباشد.

سطح y41B)خوابyعمیقyمنسجم(:yخوابyعمیقyمنسجمyوyپایدارyهمراهyباyالگویyتنفسیyکهyغالبًاyمنظمyبوده،yچشمyهاyyـ

yبخودیyخودyفعالیتyجاyازyناگهانیyهایyپرشyجزyبهy.استyآرامyصورتyچهرهy.ندارندyحرکتیyبستهyپلکyزیرyدرyوyاندyبسته

دیگریyوجودyندارد.

°y :5سطح 2: خواب سبک

بستهyyاست.yممکنyاستyحرکاتyسریعyچشمyهاyyـ yهایyچشمyبا yناپایدار yسبکyخوابy:)ناپایدار yسبکy62)خوابA سطح

yنامنظمyهاyتنفسy.شودyمیyدیدهyیافتهyغیرسازمانyوyکمyخیلیyبدنیyحرکاتy.شودyمشاهدهyبستهyهایyپلکyزیرyدرy)REM(

yصورتyشکلکyنیزyوyپاyوyدستyوyبدنy،صورتyلرزشy،کردنyنالهy،مکیدنyوyدهانyکردنyبستهyوyبازyحرکاتyتعدادیyبوده

دیدهyمیyشود.yبدنyبهyطورyآشکاریyرنگyپریدهyاست.

1. Sleep States
2. State1: Deep Sleep
3. State 1A
4. State 1B
5. State2: Light Sleep
6. State 2A
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سطحy12B)خوابyسبکyمنسجم(:yخوابyسبکyپایدارyهمراهyباyچشمانyبستهyاست.yممکنyاستyحرکاتyسریعyچشمyهاyyـ

yپرشyحرکاتy.استyبیشترy1سطحyازyآنهاyتعدادyاماyشودyمیyدیدهyکمتریyحرکاتy.شودyدیدهyبستهyهایyپلکyزیرyدرy)REM(

yمکیدنyوyدهانیyحرکاتyاستyممکنyبودهyترyآرامyوyترyمنظمyهاyتنفسy.شودyمیyدیدهyهاyمحرکyبهyپاسخyدرy2جاyازyناگهانی

وجودyداشتهyباشد.yهرyازyگاهیyیکyیاyدوyنالهyوyنیزyآهyیاyلبخندهایyغیرمکررyدیدهyمیyشود.

yy :3سطوح انتقالی

°yy:4سطح3: خواب آلودگی

سطحy53Ay)خوابyآلودگیyناپایدار(:yخوابyآلودگیyناپایدار،yنیمهyبیدارyیاyنیمهyخوابyاست.yچشمyهاyممکنyاستyبازyوyyـ

y.داردyپنهانیyنگاهیy،هاyچشمyبودنyبازyصورتyدرy.داردyوجودyزدنyپلکyیاyهاyپلکyلرزشyمشخصyبطورy.باشدyبستهyیا

سطحyفعالیتyمتغیرyبودهyمیyتواندyهمراهyپرشyناگهانی،yحرکاتyناپایدار،yنقyنقyکردن،yصدا،yنالهyوyشکلکyصورتyباشد.

سطح3B 6 )خوابyآلودگیyمنسجم(:yخوابyآلودگیyزیادyوyپایدارyشبیهyبهyنوعAy استyاماyصدا،yنالهyوyشکلکyصورتyyـ

کمترyوجودyدارد.

yy :7سطوح بیداری

°y8بیداری آرامy:4 سطح

سطحy9 4A)بیداریyناپایدار(:yبیداریyناپایدار،yدوyنوعyازyهوشیاریyناپایدارyقابلyتشخیصyاست:y4ALyوyy4AH.LyیاyyHyـ

سطحy: 104ALبیداریyناپایدار،yنوزادyپلکyمیyزند.yفعالیتyحرکتیyآرامyوyدرyحدyحداقلyدارد.yچشمyهاyنیمهyبازyوyیاyکامالyyـ

بازyاستyوyنگاهیyبیyحالتy)عروسکی(،yکسلyوyظاهریyکمyانرژیyدارد.

سطحy:114AHنوزادyبیدارyوyکاماًلyهوشیارyوyچشمyهاyبازyاست.yظاهریyوحشتyزده،yدارایyترسyوyبسیارyتحریکyپذیرyدارد.yyـ

y.داردyمیyبرyخودyمراقبyیاyچیزیyازyراyاشyخیرگیyبسختیyنوزادyکهyرسدyمیyنظرyبهy.استyشدهyخیرهyمحرکyیکyبهyبظاهر

همچنینyبنظرyمیyرسدyنمیyتواندyازyچیزیyکهyبهyآنyخیرهyشدهyچشمyبردارد.

سطحy124B)بیداریyمنسجم(:yهوشیاریyپایدارyهمراهyباyچشمانyروشنyوyدرخشانyاست.yنوزادyچهرهyبشاشyوyسرزندهyyـ

1. State 2B
2. startle
3. Transitional States
4. State3:Drowsy
5. State 3A
6. State 3B
7. Awake States
8. State4: Quietly awake and/or alert
9. State 4A
10. State 4AL
11. State 4AH
12. State 4B
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yحداقلyنوزادyحرکتیyفعالیتy.کندyمیyراپردازشyاطالعاتyفعاالنهyوyتوجهyتمرکزyباyکسیyیاyهاyمحرکyمنبعyبهyبظاهرy.دارد

است.

°y 1سطح5: بیداری برانگیخته

سطحy25A)برانگیختگیyناپایدار(:yآشفتگیyناپایدارyدارد.yچشمyهاyممکنyاستyبازyیاyبستهyباشد.yنوزادyبطورyآشکاریyبیدارyyـ

yباyگاهیy.شودyمیyنمایانyناراحتیyعالئمyدیگرyیاyصورتyشکلکy،چهرهyدرyدیسترسyوyآشفتهyحرکاتیyباyکهyاستyآشفتهyو

صداyنقyنقyمیyکندyکهyمیyتواندyبهyصورتyپراکندهyیاyممتدyباشد.

سطح35B y)برانگیختگیyپایدار(:yبرانگیختگیyواضحyوyپایداریyدارد.yچشمyهاyممکنyاستyبازyیاyبستهyباشد.yنوزادyبهyطورyyـ

آشکاریyبیدارyوyآشفتهyبودهyفعالیتyحرکتیyقابلyتوجهیyدارد.yنوزادyهمچنینyنقyنقyمیyکندyاماyگریهyقویyندارد.

°yسطح 6: کاماًل بیدار و گریان

وضعیت 46A)بیدارyوyگریانyناپایدار(:yبرانگیختگیyناپایدارyهمراهyباyپریشانیyشدیدyکهyبهyصورتyشکلکyواضحyصورتyyـ

yشدتy.شودyنمیyشنیدهyاصاًلyیاyبودهyضعیفy،نشدهyشنیدهyبخوبیyگریهyصدایyهنوزyاماy.شودyمیyدیدهyگریانyچهرهyحالتyو

برانگیختگیyبسیارyباالست.

سطحy:56Bآشفتگیyشدیدyوyپایدارyهمراهyباyگریهyریتمی،yقویyوyباصدایyبلندyاست.yـ
yyy.استyبیداریyوyخوابyهایyوضعیتyازyکدامyهرyازyشدنyخارجy:6AAyسطح

yخودشyنوزادyکهyاستyآنyازyحاکیyسطحyاینy.شودyثانیهyy8yازyبیشترyمثاًلyطوالنیyتنفسیyوقفهyیکyدچارyنوزادyکهyصورتیyدرy

راyازyحالتyخوابyوyبیداریyپیوستهyخارجyکردهyاست.

1. State 5: Actively awake and aroused
2. State 5A
3. State 5B
4. State 6A
5. State 6B
6. State AA

نکته:
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سطوح انتقالیسطوح خواب

AL.4AH.4

A.5A.6A.A

A.3B.3
A.4B.4B.5B.6

خواب آلودگیخواب سبکخواب عمیق

سطوح بیداری

بیدار و گریانبیداری برانگیختهبیداری آرام

A.1B.1A.2B.2

رفتارهای خواب و بیداری نوزاد

 رفتارهای مربوط به توجه و تمرکز نوزاد:
yهمچنینy.خمیازهyوyعطسهy،گشادهyچهرهy:استyمواردyاینyشاملyتوجهyعدمyنشانهyرفتارهایy.استyنوزادy"توجه"yمربوطyرفتارهایyاین

y.ایyغنچهyلبyوyهاyچشمyبودنyشناورyیاyنگاهyشدنyقفلyمانندy،باشدyنوزادyتوجهyنشانهyتواندyمی

yyyکردنyنقyنقy.شودyدیدهyتواندyمیyنیزy3yوy2yسطحyدرyچنینyهمy.استy5yبیداریyوyخوابyسطحyازyجزئیyکردنyنقyنقy:کردنyنقyنق

یکyصدایyقابلyشنیدنyناشیyازyپریشانیyوyناراحتیyنوزادyاست.

yy.استyهمراهyنیزyعمیقyدمyیکyباyًمعموالyکهyکندyمیyبازyزیادیyمیزانyبهyراyخودyدهانyنوزادy:1کشیدنyخمیازه

yy.دهدyمیyبیرونy3انفجاریyوyناگهانیyعملyیکyطیyوyبینیyوyدهانyازyقدرتyباyراyهواyنوزادy:2کردنyعطسه

yyyیاyخوابyزمانyتواندyمیyرفتارyاینy.استyشدهyکشیدهyباالyسمتyبهyپیشانیyوyابروهاy،بستهyیاyبازyچشمyاستyممکنy:4گشادهyچهره

بیداریyنوزادyمشاهدهyشود.

yy.شودyدیدهyهاyچشمyبودنyبازyکاملyیاyبازyنیمهyزمانyدرyتواندyمیyرفتارyاینy.داردyزیادیyحرکاتyنوزادyهایyچشمy:5هاyچشمyبودنyشناور

yyyآنیyطورyبهyاستyممکنyنوزادy.داردyبرمیyغیرمتحرکyیاyمتحرکyشیءyیکyیاyفردyازyراyهاyچشمyفعالyبطورyنوزادy:6برگرداندنyچشم

چشمyهاyراyببندد.

1. Yown
2. Sneeze
3. Spasmodic
4. Face open
5. Eye Floating
6. Avert
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yyyوضعیتyدرyصورتشyباالیyقسمتyوyکشدyمیyهمyدرyراyابروهایشyیاyهاyچشمyسیاهیy،چشمیyدورyعضالتyانقباضyباyنوزادy:1اخم

چینyخوردهyوyانقباضyعضالنیyقرارyمیyگیرد.

yyyبازyزمانyدرyتواندyمیyرفتارyاینy.آوردyمیyجلوyطرفyبهyراyآنهاyیاyکندyمیyغنچهyراyهایشyلبyوyگردyراyدهانشyنوزادy:2ایyغنچهyلب

یاyبستهyبودنyچشمyهاyمشاهدهyشود.

yyyچشمyسمتyیکyبهyیاyکردهyمتمرکزyمراقبشyبرyیاyمحیطyدرyایyنقطهyیاyشیءyیکyرویyبرyراyخودyنگاهyنوزادy:3نگاهyشدنyقفل

yوyوراندازyراyآنyداردy،نوزادyخیرگیyدرyآیاyنیستyمشخصy.زندyبرهمyراyتمرکزyاینyاستyممکنyمحیطیyصدایyوجودy.دوزدyمی

بررسیyمیyکندyیاyنه.yاینyعملyتقریبًاyبدونyاختیارyوyتعدیلyآنyبرایyویyمشکلyاست.

yy.آوردyمیyدرyخودyازyکوکوyشبیهyمالیمyوyخوشایندy،نرمyصدایyیکyنوزادy:4کردنyکوکو

yyyمتحرکyشیءyیکyبهyنوزادyیاyداردyقرارyآرامyوضعیتyدرyمشخصیyبطورyنوزادyچهرهyکهyزمانیy:5کردنyصحبتyشبیهyدهانyحرکات

درyمحیطyیاyفردyمراقبyخیرهyشدهyزبانyوyلبyهایyویyبهyشکلyنرم،yمنظمyوyگفتارگونهyدرآمدهyاصواتیyازyخودyدرyمیyآورد.

1. Frown
2. Ooh Face
3. Locking
4. Cooing
5. Speech Movements
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رفتارهای مربوط به توجه و تعامل

نق نق 
کردن

خمیازه 
کشیدن

عطسه 
کردن

چهره 
گشاده

شناور بودن 
چشم ها

چشم 
لب اخمبرگرداندن

غنچه ای
قفل شدن 

نگاه
کوکو 
کردن

حرکات دهان 
شبیه صحبت کردن

به عنوان یک قانون کلی، رفتارهای بازشونده بدن حاکی از تنش و رفتارهای خم شونده، بازتاب قابلیت خودتنظیمی و 

خودآرام سازی نوزاد است. رفتارهای ناپایدار نیز استرس نوزاد رانشان می دهد. رفتارهای منسجم و پایدار نوزاد نیز بازتاب تعادل 

و خودتنظیمی وی است.

رفتارهای نشانه تعادل خودتنظیمی
رفتارهایyزیرyنشانهyتعادلyخودتنظیمیyدرyنوزادyاست.

yy)تنفسیyوقفهyبدونyوyکندyنهyوyتندyمالیم)نهyوyمنظمyنفس

yyصورتیyرنگ

yyاحشاییyپایداری

yyمتعادلyوyیکنواختyعضالنیyتون

yyتنهyوyپاهاy،هاyدستy)آرام(yنرمyحرکات

yyپاهاyخوبyمقاومتyنیزyوyمتعادلyشدهyخمyوضعیتyیکyدرyتنهyکردنyجمعyدرyشدنyموفقyوyتالش

yyکمترyسنyباyنوزادانyدرyصورتyرویyبرyدستyگرفتنyقرار

yy)باشدyنوزادyتشنجyیاy/وyاسترسyازyحاکیyتواندyمیy،زیادyوyپیوستهyتکرارyصورتyدر(yدهانyکردنyبستهyوyباز

yyمکیدنyوyمکیدنyبرایyجستجو

yyچیزیyزدنyچنگyبرایyپاهاyوyهاyدستyانگشتانyکردنyخم

yyدستyدرyآنyنگهداشتنyوyاشیاءyگرفتنy،دهانyسمتyبهyدستyبردنyبرایyنوزادyهایyتالش

yyمدتyطوالنیyوyقویyهایyگریهyازyغیرyبهyمنسجمyخوابyسطوحyهمه

yyگشادهyچهرهy

yyکردنyصحبتyشبیهyدهانyحرکاتyوyکردنyکوکوy،هاyلبyکردنyغنچهy،اخم

نکته:
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yyyبینyشریانیyخونyاکسیژنyاشباعyمیزانy،دقیقهyدرyبارy60yتاy40yتنفسyتعدادy،دقیقهyدرyضربهy160yتاy120yبینyقلبyضربانyتعداد

y94تا98y درصد.

رفتارهای نشانه استرس نوزاد
استرس،yآستانهyپایینyوyسازمانyنیافتگی،yنشانهyحساسیتyباالیyنوزادyنسبتyبهyعواملyمحیطیyبودهyممکنyاستyبصورتyهایyزیرyظاهرyشود:

yyتنفسیyهایyوقفهyوجودyوyتندyیاyکندyهایyتنفسy،نامنظمyتنفسیyالگوی

yyآبیyیاyخاکستریy،قرمزy،مشبکy،پریدهyرنگyمانندy،صورتیyازyغیرyرنگی

yyعضالنیyانقباضاتyوyناگهانیyپرشy،لرزش

yyمنقطعyتنفسyوy)آوا(yصداy،زدنyزورy،سکسکهy،زدنyعقy،دهانyآبyکردنyتفyمانندyاحشاییyعالئم

yyایyغنچهyلبyرفتارyتکرار

yyتنهyوyپاهاy،هاyدستyبودنyشل

yyپاهاyوyهاyدستyشدنyراستyمکررyحرکات

yyخوردنyتابyوyپیچy،مکررyهایyقوسyوyکشy،شدنyکمانی

yyشکلکyوyحالتyبیyوyشلyصورتy،درآوردنyزبان

yyمکررyکردنyمشتy،هواyدرyنشستنy،دادنyنظامیyسالمy،هواپیماییyوضعیتy،دستyانگشتانyکردنyباز

yyمکررyبرگرداندنyچشمy،هاyچشمyبودنyشناورy،عطسهy،مکررyهایyخمیازهy،کردنyنقyنق

yyyاکسیژنyاشباعyمیزانy،دقیقهyدرyبارy60yازyبیشترyیاy40yازyکمترyتنفسyتعدادy،دقیقهyدرyبارy160yازyبیشترyیاy120yازyکمترyقلبyضربانyتعداد

.%94yازyکمترyشریانیyخون
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مراقبت خانواده محور
موارد اخالقی قابل توجه در خصوص نوزاد و خانواده

yنقشyبهyمراقبتیyاصـولyهمهyدرyکـهyایyگونهyبـهyداردyتکاملیyمراقبـتyدرyزیادیyاهمیـتyاصلیyمراقبـانyعنـوانyبهyخانـوادهyبـهyتوجـه

خانـوادهyاشـارهyشـدهyاسـت.yتوجهyبهyمواردyذکرyشـدهyزیـرyمیyتواندyمفیدyباشـد.

yyyیکیyشودyمیyتوصیهy.شودyرساندهyخانوادهyاطالعyبهyنوزادyوyمادرyوضعیتy،نوزادyتولدyزمانyتاyزایمانyبرایyمادرyپذیرشyزمانyاز

y...yوyخدماتy،منشیyمانندyغیرمتخصصyافرادyتوسطyرسانیyاطالعyچندگانگیyازyتاyدهدyانجامyراyکارyاینy،مشخصyکارکنانyاز

پیشگیریyشود.

yyyNICUyبهyانتقالyیاyبیمارستانyدرyویyشدنyبستریyوyنارسyنوزادyتولدyباyبالفاصلهyتاyگرددyطراحیyبیمارستانyدرyفرایندی

yوyعملyاتاقy،زایمانyبلوکyتاyباشدyشفافyکاماًلyبایدyفرایندyاینy.شودyآگاهyنوزادyشدنyبستریyمحلyازyخانوادهy،دیگرyبیمارستان

yNICUنقشyخودyراyبخوبیyبدانند.

yyy،نوزادyبهyمتصلyتجهیزاتyوyلوازمyوyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyمعرفیyخصوصyدرyمختصریy،مادرyوyپدرyمالقاتyاولینyدر

yکتابچهy.شودyکاستهyحدودیyتاy،نوزادyزودرسyتولدyازyناشیyتنشyازyتاyشودyگفتهyپزشکیyاصطالحاتyازyدورyوyسادهyزبانیyبه

مصورyحاویyمعرفیyبخشyوyسایرyاطالعات،yسودمندyاست.

yyyبرyyراyنوزادyنامyشودyمیyپیشنهادy.نمایندyانتخابyاسمyنوزادyبرایyشودyخواستهyوالدینyازyبخشyدرyنوزادyبستریyروزyاولینyدر

تختyنوزادyدرyمعرضyدیدyنصبyنمایندyتاyبهyعنوانyیکyانسان،yحقوقyویyموردyتوجهyقرارyگیرد.

yy.شودyگرفتهyنظرyدرyنوزادyمراقبتyبخشyبهyمادرyمراجعهyبرایyمتحرکyتختyیاyدارyچرخyصندلیy،مادرyبستریyهنگامyدر

yyyنوزادyشخصیyپتویy،خانوادهyهایyعکسy،ادعیهyهایyکتابyوyقرآنyشانyاعتقاداتyوyفرهنگyبهyتوجهyباyتاyگردندyتشویقyوالدین

yدفترچهyوجودyوالدینyتنشyکاهشyبهyکنندهyکمکyراهکارهایyازyیکیy.بگذارندyنوزادشانyبسترyکنارyدرyراyویyتمیزyعروسکyیا

yوضعیتyروزانهyپیشرفتyیاyکنندyصحبتyآنyموردyدرyتاyدارندyنیازyوالدینyکهyمواردیyتاyاستyنوزادyهرyتختyکنارyکوچکyای

y.شودyثبتyآنyدرyوالدینyیاyکارکنانyتوسطyسادهyزبانیyبهyنوزادyبالینی

yyyدرyتاyشودyگرفتهyنظرyدرyنوزادانyسایرyازyدورyمجزاییyمکانy،ویyنیازyموردyاقداماتyیاyنوزادyبالینیyشرایطyدربارهyصحبتyبرای

آنyمحلyگفتyوyگوyوتبادلyنظرyصورتyگیرد.yاتاقyآموزشyوالدینyمیyتواندyمحلیyمفیدyبرایyاینyامرyباشد.

yy.شودyکشیدهyتختyاطرافyپردهyیاyگذاشتهyپاراوانyنوزادyاطرافyدرy،دردناکyاقداماتyانجامyزمانyدر

yyyبالینیyوضعیتyجریانyدرyپیوستهyوالدینyتاyشودyانجامyایشانyنظرyوyوالدینyحضورyباyنوزادyخصوصyدرyگیریyتصمیمyگونهyهر

y.گیرندyقرارyنوزادشان

3-1

3-2
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yyyبرنامهyدرyمواردyاینy.باشدyآنهاyتکریمyوyحمایتy،والدینyاعتمادyجلبyجهتyدرyوyگرمyبسیارyوالدینyباyکارکنانyبینyارتباط

آموزشیyکارکنانyبخشyوyتمامیyگروهyهایyمرتبطyباyنوزادانyقرارyگیرد.

yyy،اقداماتyانجامyوyپزشکیyراندهایy،شیفتyتحویلyزمانyدرy،امکانyصورتyتاyکهyگرددyتدوینyطوریyبخشyقوانینyاستyبهتر

والدینyاجازهyحضورyدرyبخشyراyداشتهyباشند.

yyyوالدینyهایyپرسشyپاسخy،پزشکیyاصطالحاتyوyمبهمyوyسنگینyجمالتyجایyبهy،والدینyبهyنوزادyبالینیyوضعیتyتوضیحyبرای

بسیارyساده،yکاملyوyشفافyدادهyشود.

yyyمذهبیyمشاورyنیزyوyببینندyراyنوزادشانyبتوانندy)درخواستyصورتyدر(yهاyخانوادهyتاyآیدyعملyبهyتدابیریyنوزادyفوتyزمانyدر

و/yیاyروانyشناسyبرایyهمدرديyدرyبیمارستانyمستقرyباشد.

yyy،غربالگریyمعایناتy،خاصyهایyمراقبتyچگونگیyمانندyمواردیyتاyباشدyموجودyفرایندیy،ترخیصyزمانyتاyنوزادyبستریyآغازyاز

yدادهyآموزشyوالدینyبهyنیازyموردyهایyمراقبتyسایرyوyداروهاyاستفادهyهمچونyمنزلyدرyنوزادyنیازyموردyهایyمراقبتy،سازیyایمن

شود.

yyyمسئوالنyوyباشدyاختیارyدرyوyشفافy،ارشدyمدیرانyبهyبهyخانوادهyوyکارکنانyدسترسيyفرایندyتاyنمایدyاتخاذyتدابیریyبیمارستان

برايyدریافتyنظرات،yپیشنهادهاyوyانتقاداتyکارکنانyگشادهyروyباشند.

yyyاهمیتy،مرتبطyکارکنانyتاyنمایندyبرگزارyدرمانیyمراقبتیyگروهyبرایyراyمحورyخانوادهyمراقبتyآموزشیyهایyکارگاهyبایستیyمراکز

نقشyخانوادهyدرyمراقبتyنوزادyراyموردyتوجهyقرارyدهند.

دستیابی به موفقیت در اجرای مراقبت خانواده محور
yبرyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyنارسyنوزادyبستریyوyاستyخانوادهyبرایyبحرانyیکy،نارسyنوزادyتولدyوyموعدyازyپیشyزایمان

yازyمراقبتyدرyشانyنقشyایفایyبرایyآنهاyبهyدادنyآگاهیy،مواقعyاینyدرyهاyخانوادهyحمایتyبرایyاقدامyبهترینy.افزایدyمیyاسترسyاین

yعدمy.کندyمیyناکارآمدیyاحساسy،ویyازyمستقیمyمراقبتyناتوانیyوyنوزادyازyجداییyدلیلyبهyمادرyبخصوصyوالدینy.استyبستریyنوزاد

yوجودyعدمyوyدیگریyفردyتوسطyنوزادشyتغذیهyهمچنینy،زمانyهرyدرyوyدلخواهyمیزانyبهyنوزادشyگرفتنyآغوشyدرyبرایyمادرyامکان

yمراقبتyآموزشیyهایyکارگاهyبایدyمراکزy.شودyمیyویyوالدیyنقشyدرyاختاللyبروزyسببy،نوزادyباyکردنyخلوتyبرایyخصوصیyحریم

yالگویyعنوانyبهyراyنوزادyمراقبتyدرyخانوادهyنقشyاهمیتyمرتبطyکارکنانyتاyنمایندyبرگزارyدرمانیyمراقبتیyگروهyبرایyراyمحورyخانواده

y.نمایندyرعایتyنوزادyازyمراقبتیyخدماتyتمامیyرفتاری
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مالحظات اخالقی و سیاست های بخش مراقبت ویژه نوزادان 
مراقبت خانواده محور در رسالت بخش مراقبت ویژه نوزادان

yسازمانیyهایyردهyهمهyوyباشدyشدهyتعریفyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدارایyهایyبیمارستانyهمهyرسالتyدرyبایدyمحورyخانوادهyمراقبت

بیمارستانyبخصوصyمراقبانyنوزادyخودyراyمتعهدyبهyانجامyآنyبدانند.yبرخیyنکاتyالزمyدرyاینyبارهyدرyادامهyآمدهyاست.

yyyمراقبتیyگروهyتالشyتمامیyوyاستyنوزادyمراقبتیyگروهyازyبخشیy،خانوادهyکهyگیردyقرارyمراکزyتمامیyرسالتyدرyبایدyاصلyاین

yکنارyدرy)مادرyوyپدرyبخصوص(yخانوادهyحضورy.باشدyyنوزادyمراقبتyدرyهاyخانوادهyحمایتyوyمشارکتyوyحضورyبرایyباید

yمنزلyدرyنوزادyمراقبتyبرایyوالدینyشدنyتوانمندy،نوزادyمراقبتیyوyدرمانیyهایyگیریyتصمیمy،نوزادyازyمراقبتyارائهyبرایyنوزاد

yمشکالتyکردنyمرتفعyوyوالدینyحضورyعدمyعللyواکاویy.استyضروریyنوزادyترخیصyازyپسyهایyمراقبتyدرستyپیگیریyو

آنهاyضروریyمیyباشد.

yyyازyمراقبتyبرایyوالدینyجایگاهy.نمایدyمیyکمکyآنهاyوالدیyنقشyبهyنوزادyازyمراقبتyدرy)مادرyبخصوص(yوالدینyدادنyشرکت

yوالدینyمشارکتy.دهندyانجامyراyنوزادشانyهایyمراقبتyبتوانندyخاطرyاطمینانyباyآنهاyتاyباشدyمشخصyبیمارستانyتوسطyبایدyنوزاد

yحتیyشدهyآغازy...yوyکردنyحمامy،پوشکyتعویضy،yلولهyباyتغذیهy،نوزادyگرفتنyآغوشyدرyوyلمسyمانندyهاییyمراقبتyازyتواندyمی

yمادرyاقامتyتمهیداتyبایدyبیمارستانyروyاینyازy.یابدyتوسعهyدردناکyاقداماتyحینyنوزادyگرفتنyآغوشyدرyوyآنهاyمشارکتyبه

درyطولyبستریyنوزادyراyفراهمyآورد.

yyyبالینیyشرایطyوyخانوادهyدموگرافیکyوضعیتyشرحy.استyمراقبتyدرyاخالقیyمهمyاصلyیکyنوزادانyوyهاyخانوادهyحریمyرعایت

yنگرانیyوyدلواپسیyبرyنامطلعyافرادyتوسطyاطالعاتyانتقالyبساyچهy.گیردyصورتyایشانyشخصیyحریمyحفظyباyبایستیyنوزاد

y.افزایدyمیyخانواده

yyyنوزادیyهایyناهنجاریyدرyبخصوصyپردهyیاyپاراوانyازyاستفادهy.گیردyانجامyنوزادyحریمyحفظyباyنوزادیyمعایناتyحدامکانyتا

ضروریyاست.

yyyو yهاyآزمایش yانجام yبرای yوالدین yبه yدادن yآگاهی y.گیرد yقرار yوالدین yاختیار yدر yباید yنوزاد yبالینی yفرایند yبه yمربوط yاطالعات

غربالگریyهاyوyحضورyآنهاyدرyتصمیمyگیریyهایyمراقبتی،yبهyافزایشyتوانمندیyوyکاهشyاسترسyایشانyکمکyمؤثریyمیyنماید.
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راهنمای تعامالت اجتماعی گروه مراقبتی با خانواده

yyyاطمینانyوyشفافyهاyرابطهyکهyصورتیyدرy.استyبرخوردارyایyویژهyاهمیتyازyخانودهyوyدرمانیyگروهyبینyرابطهy:عاطفیyرابطه

yوyاحساساتy،هاyدلواپسیyموردyدرyپرسیدهyبراحتیyراyشانyهایyyپرسشyآنهاyوyآوردyمیyبوجودyاعتمادyوالدینyدرy،باشدyبخش

yحضورyبیمارستانyدرyبایدyمشاورyیاyاجتماعیyمددکارy،حمایتyبهyهاyخانوادهyنیازyصورتyدرy.گویندyمیyسخنyهایشانyخواسته

داشتهyباشدyوyبهyخانوادهyهاyخدمتyدهد.

yyy.اندyمهمyکارکنانyبرایyنوزادشانyوyآنهاyکهyبدهدyوالدینyبهyراyخاطرyاطمینانyاینyبایدyمراقبتیyگروهy:هاyخانوادهyبهyدادنyاهمیت

yبهyمناسبyرفتاریyوyکالمیyهایyپاسخyباyهمراهyصبوریyباyآنهاyهایyپرسشyبهyبودنyپاسخگوy،والدینyهایyحرفyبهyدادنyگوش

yکارکنانyکهyداردyوالدینyبرایyراyپیامyاینy،مطمئنyافرادyازyپاسخyدریافتy.نمایدyمیyمؤثریyکمکyوالدینyاعتمادyحفظyوyبرقراری

y.دارندyآگاهیyنوزادyشرایطyاز

yyyتعاملyارتقایyبهyنوزادyمراقبتیyروندهایyانجامyازyآگاهیyبرایyخانوادهyباyمراقبانyگروهyرسمیyوyغیررسمیyجلساتyبرگزاری

خانوادهyهاyوyگروهyدرمانیyکمکyچشمگیریyمیyنماید.

yyyگرفتهyنظرyنوزادyمراقبتyفرایندyدرyوyشمردهyمهمyدرمانیyگروهyتوسطyبایدyنوزادشانyشرایطyخصوصyدرyوالدینyنظرyگونهyهر

شود.

yyyهاyخانوادهyسردرگمیyسببyپزشکیyالفاظyازyاستفادهy.نمایدyاستفادهyخانوادهyباyتعاملyدرyدرکyقابلyالفاظyازyبایدyمراقبتیyگروه

میyشود.

yy.شودyآمرانهyالفاظyجایگزینyخبریyالفاظ

yyyداشتهyعهدهyبهyراyنوزادyازyمراقبتyثابتیyپرستارانyکهyباشدyایyگونهyبهyنوزادyازyمراقبتyبرایyپرستاریyکارکنانyچینشyحدامکانyتا

y.باشدyترyآسانyتعامالتyامکانyتاyباشند
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منابع حمایتی خانواده ها

yyyمالقاتyامکانy،مادربزرگy،پدربزرگy،نوزادyبرادرانyوyخواهرy،مادرyوyپدرyجزyبهyکهyگرددyطراحیyایyگونهyبهyبیمارستانyقوانین

نوزادyراyداشتهyباشند.yحتیyمکانیyنیزyبرایyاستراحتyوyحضورyآنهاyدرyبیمارستانyدرyنظرyگرفتهyشود.

yyyاینy.باشندyداشتهyآگاهیyنوزادyمراقبyازyوالدینyوyباشدyمعینyوالدینyبرایyشیفتyهرyدرyنوزادyپرستارyکهyشودyتعریفyفرایندی

yاسامیyyتابلوyیکyرویyیاyباشدyنوزادyتختyکنارyدرyپرستارyخانوادگیyنامyحاویyهاییyکارتyنصبyصورتyبهyتواندyمیyفرایند

نوزادانyدرyحالyمراقبتyهرyپرستارyدرyهرyشیفتyتعریفyشدهyوyدرyمعرضyدیدyوالدینyباشد.

yyyکهyبخشyیاyبیمارستانyدرyایyکتابخانهyوجودy.باشدyداشتهyوجودyوالدینyبرایyاطالعاتیyمنابعyبهyدسترسیyتاyگرددyاتخاذyتدابیری

والدینyبتوانندyنیازهایyآموزشیyخودyراyبرطرفyنمایندyبسیارyسودمندyمیyباشد.

yyy،نوزادyکنارyدرyخانوادهyحضورyامکانyتاyباشدyداشتهyوجودyایyشدهyتعریفyفرایندهایy،نوزادyفوتyیاyناهنجاریyباyنوزادyتولدyبا

انجامyمراسمyمذهبیyوyآگاهیyازyشرایطyنوزادyپسyازyفوتyبرایyخانوادهyهاyوجودyداشتهyباشدyوyبهyآنهاyآگاهیyدادهyشود.

yyyموادyمصرفyسوءyدارایyیاyبضاعتyکمyهایyخانوادهyحتی(yهاyخانوادهyحمایتyبرایyبایدyبیمارستانیyدرونyمشاورهyهایyدستگاه

و...(،yدرyدسترسyباشد.

yy.باشدyداشتهyوجودyبیمارستانyداخلyدرy،نوزادyوyخانوادهyبهyآگاهyاجتماعیyمددکارyمانندyتسهیالتی

yy.آیدyفراهمyبیمارستانyداخلyدرyکارکنانyوyخانوادهyبرایyشناسیyروانyمشاورهyتسهیالت

yyyعدمyصورتyدرyیاyباشدyداشتهyوجودyبیمارستانyداخلyدرy،ترخیصyازyپسyتکاملyوyرشدyپیگیریyدرمانگاهyمانندyتسهیالتی

وجود،yفرایندیyتعریفyشدهyباشدyتاyخانوادهyازyارجاعyوyمعایناتyتکاملyپسyازyترخیصyآگاهیyیابند.

آموزش به خانواده ها

yyy.گیردyقرارyوالدینyدسترسyدرyشدهyتهیهyبیمارستانyتوسطyنوزادانyشایعyمشکالتyخصوصyدرyآموزشیyهایyپمفلتyوyهاyکتابچه

yyy.گرددyبرگزارyخانوادهyبرایyوالدینyتوانمندیyوyنوزادyازyمراقبتy،زایمانyازyپیشyآموزشیyهایyکالس

yyyازyمراقبتyآموزشyوyبستریyنوزادyازyمراقبتyدرyخانوادهyجایگاهyوyنقشy،مختلفyهایyفرهنگyدرyاجتماعیyتعامالتyآموزش

نوزادyبایدyدرyبرنامهyآموزشیyگروهyمراقبتیyقرارyدادهyشود.

yyگیردyقرارyنظرyمدyآموزشیyهایyرسانهyسایرyازyاستفاده
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اقامتگاه مادر و قوانین مالقات نوزاد

yنوزادانyویژهyهایyمراقبتyبخشyدرyنارسyنوزادyشدنyبستریy.استyخانوادهyبرایyبحرانyیکy،نارسyنوزادyتولدyوyموعدyازyپیشyزایمان

yباyنوزادyبستریyطولyدرyمادرyبخصوصyهمراهانyاقامتyتمهیداتyوyنوزادyمالقاتyقوانینy.افزایدyمیyآنهاyاسترسyبرy،مادرyازyجداییyو

y.باشدyمیyپیشگفتyمشکالتyکاهشyهدف

قوانین امکان مالقات نوزاد

yyyازyپسyمادرyتاyکندyفراهمyساعتهy24yاقامتyبرایyNICUyدرyبستریyنوزادyمادرانyبرایyمناسبyمکانیyاستyموظفyبیمارستان

y.باشدyداشتهyراyنوزادشyبهyدستیابیyامکانyوyنمایدyاقامتyآنجاyدرyترخیص

yyyبوده yآزاد yویyگرفتنyآغوشyدرyوyنوزاد yدیدنyبرای yساعتیyهرyدرyمادرyورودyتا yگرددyتدوینyایyگونهyبه yبیمارستان yقوانین

محدودیتyزمانیyوجودyنداشتهyباشد.yپدرyنیزyامکانyمالقاتyوyمراقبتyنوزادyراyدرyزمانyهایyمناسبyداشتهyباشد.

yy.گرددyاجراییyوyتعریفy،نوزادyبزرگyمادرyوyبزرگyپدرy،برادرyوyخواهرyجملهyازyخانوادهyاعضایyسایرyبرایyنوزادyمالقاتyامکان

اقامتگاه مادر

yاول yالگوی y.باشد yداشته yوجودyشکلyدو yبه yتواندyمی yمادر yفیزیکی yفضای

yازyمراقبتyدرyتکاملیyمراقبتyرویکردyباyمراقبتyبرایyمطلوبyوضعیتyکه

y.1شودyمیyنامیدهyخانوادهyاتاقy،باشدyمیyنوزادyوyوالدینyتعاملyوyنارسyنوزاد

yدرyکهyشودyمیyساختهyهاییyاتاقyصورتyویبهyمراقبتyفضایyکهyمعنیyاینyبه

yگیردyمیyقرارyآنyدرyمراقبتیyملزوماتyسایرyوyنوزادyبستریyتختy،اتاقyهر

yدرyتوانندyمیyنیزy)وبرادرyخواهرy،پدرy،مادرyازyاعم(yخانوادهyاعضایyسایرyو

آنجاyاقامتyداشتهyباشندy)شکل3-1(.

y.باشدyمیyمادرانyاقامتyسالنyاصطالحyبهyکهyاستyکافیyمتراژyباyفضاyیکyگرفتنyنظرyدرy،مادرانyاقامتyوyاسکانyبرایyدومyالگوی

تخصیصyاتاقyخانوادهyبهyهرyخانوادهyوyنوزادشyبهyاجرایyهرyچهyبهترyمراقبتyنوزادyمحورyوyخانوادهyمحورyکمکyمیyکند.

1. Family Room

اتاق خانوادهشکل 3-1.
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محل جغرافیایی اقامتگاه مادران

yyyبهyمادرyآسانyوyسریعyدسترسیyامکانyتاyشودyگرفتهyنظرyدرyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyپشتیبانیyفضایyدرy،مادرانyاقامتyمحل

نوزادyوجودyداشتهyباشد.

تسهیالت مورد نیاز سالن اقامت مادران

برایyافزایشyحضورyمادرyدرyبیمارستان،yحداقلyتسهیالتyزیرyبایدyدرyاقامتگاهyفراهمyگردد.

yyyدرyدارyقفلyکمدyیکyهمراهyبهy)شوyتختخوابyراحتیyمبلyیاyتخت(yمادرyتختyیکy،نوزادyبستریyتختyهرyازایyبهyبایستی

yنشستنyبرایyراحتیyصندلیyوy)مناسبyرنگyوyطرحyبا(yبالشyوyملحفهy،پتوyمانندyتسهیالتیy.شودyدادهyتخصیصyاقامتگاهyمحل

y.باشدyمهیاyمادران

yyyقابلyهایyپردهyباyهاyتختy،مادرانyخصوصیyحریمyتأمینyبرایyوyباشدyداشتهyمناسبیyروشناییyوyدکوراسیونy،مادرانyاقامتگاه

yy.شودyمجزاyیکدیگرyازyشدنyجمع

yy.شودyگرفتهyنظرyدرyعبادتyوyنمازyبرایyمجزاyبخشیy،مادرانyاقامتگاهyدر

yy.باشدyداشتهyوجودy)فرنگیyاالمکانyبهداشتی)حتیyسرویسy،آنyنزدیکیyدرyیاyمادرانyاقامتگاهyدر

yyy،گرمyوyسردyآبyتأمینyدستگاهy،یخچالy،شوییyظرفyسینکy،کابینتyمانندyامکاناتیyباyمجزاyآشپزخانهyیکy،مادرانyاقامتگاهyدر

y.شودyگرفتهyنظرyدرyغیربازیافتیyوyبازیافتیyزبالهyتفکیکyوyغذاخوریyصندلیyوyمیز

yyy.نگرددyمادرانyسایرyاستراحتyمانعyآنyصدایyتاyشودyدادهyتخصیصyمادرانyاقامتگاهyدرyتلویزیونyاستقرارyبرایyمجزاییyمحل

yy.یابدyاختصاصyداخلیyتلفنyخطyمادرانyبهyنوزادانyمراقبتyبخشyدسترسیyبرای

yy.باشدyحمامyدارایyمادرانyاقامتگاه

yyyبرایyبخشyدرyکتابyقفسهyیکyجانماییy.گیردyقرارyآنهاyدسترسyدرyمادرانyنیازyموردyآموزشیyهایyکتابyتاyگرددyاتخاذyتدابیری

مادرانyوyتهیهyیکyبستهyباyمحتوایyکتابyهایyآموزشیyبرایyمادرانyنوزادyنارس،yبسیارyسودمندyاست.

yy.نمایدyمیyمؤثریyکمکyمادرانyتنشyکاهشyبهy،اقامتگاهyدرyنوزادانyوyطبیعتyتصاویرy،طبیعیyگلدانy،ادعیهyتابلوهای
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مراقبت از گروه مراقبان

برایyاجرایyyهمهyجانبهyمراقبتyازyنوزادyوyخانواده،yارتقایyکارکنانyوyتوجهyبهyنیازهایyآنانyامریyضروریyاست.

yyyوyاستخدامyامکانy،مناسبyعمومیyروابطyباyوyنوزادyمراقبyماهرyکارکنانyبرایyتاyنمایدyاتخاذyتدابیریyدانشگاهyوyبیمارستان
ماندگاریyدرyبخشyفراهمyگردد.

yy.آیدyفراهمyکارکنانyبرایyتکاملیyمراقبتyبرنامهyخصوصyدرyخدمتyضمنyوyورودyبدوyآموزشیyهایyدوره
yyyخوردنyازyپرهیزyمانندyظریفیyنکاتyبهyتوجهyوyاستراحتyفضایyدرyروحیهyتجدیدyبرایyمدتyکوتاهyحتیyهاییyزمانyتخصیص

وyآشامیدنyدرyفضایyمراقبتyنوزادان،yکمکyبزرگیyبهyحفظyکرامتyانسانیyکارکنانyبخشyمراقبتyنوزادانyمیyنماید.
yyyبیمارستانyمدیرانyبهyآسانyدسترسیyامکانyحالyعینyدرy.گرددyفراهمyبیمارستانyدرyکارکنانyبرایyمشاورهyمانندyحمایتیyمنابع

نیزyبرایyآنهاyوجودyداشتهyباشد.
yyyسردیyدلyازyپیشگیریyوyکارکردyافزایشyدرyمؤثریyنقشy،کارکنانyآرامشyافزایشyوyورزشyبرایyبیمارستانyدرyفضاییyتخصیص

کارکنانyدارد.
yyyدرyتغذیهyمشاورyوyدرمانگرyگفتارy،کاردرمانگرyمانندyمراقبتیyوyدرمانیyهایyگروهyسایرyحضورyامکانy،مراقبانyگروهyتشکیلyاهمیتyبهyنظر

گروهyمراقبتیyتسهیلyگردد.
yyyتکریمyدرyبزرگیyنقشy،بیمارستانyازyشدهyترخیصyنارسyنوزادانyهایyخانوادهyحضورyوyنارسyنوزادyروزyمانندyمراسمیyبرگزاری

کارکنانyبخشyمراقبتyویژهyنوزادانyدارد.

فضای اختصاصی کارکنان
yافزایشyدرyچشمگیریyکمکy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyکارکنانyرفاهyوyروانیyسالمتyبهyتوجهyکهyدادهyنشانyبسیاریyهایyپژوهش

yانرژیyبازیابیy،انسانیyکرامتyحفظyدرyراyاستراحتyبرایyمناسبyفیزیکیyفضایyنقشy.داردyآنانyزدگیyدلyازyپیشگیریyوyانگیزه

yاختصاصیyفضایy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyپشتیبانیyفضاهایyجملهyازy.داشتyمدنظرyبایدyهموارهyهاyمراقبتyکیفیتyافزایشyو

کارکنانyمیyباشد.yمشخصاتyفیزیکیyوyتسهیالتyموردyنیازyاینyفضاyدرyزیرyآمدهyاست.
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yyyدرyفضاyسهyهرyوyاستراحتyسالنyوyرختکنy،حمامyوyبهداشتیyهایyسرویسyبخشyسهyدارایyوyجادارyوyبزرگy،کارکنانyاختصاصیyفضای
داخلyبخشyمراقبتyنوزادانyباشد.

yyy،وسایلyنگهداریyوyتفکیکyبرایyکافیyتعدادyبهyبزرگyکمدهایy،راحتیyهایyصندلیyوyتختy،عبادتyمحلy،استراحتyسالنyدر
yسالنyدرy... yو yاشیا y،تابلو y،طبیعیyگیاه yهایyگلدانyوجودy.گیردyقرار yماکروفر yوyیخچالy،سازyچایy،سردکنyآبyدستگاهyیک

استراحت،yنقشyچشمگیریyدرyافزایشyروحیهyکارکنانyدارد.yآراستگیyدرyاینyفضاyبسیارyمهمyاست.
yy.گرددyتأمینyروشناییyتنظیمyقابلیتyباyمناسبyنورپردازیyوyباشدyداشتهyپنجرهyکارکنانyاختصاصیyفضایyشودyمیyتوصیه
yy.باشدyافرادyروحیهyافزایشyدرyمؤثریyعاملyتواندyمیy،NICUyکارکنانyلباسyدرyشادyوyروشنyهایyرنگyازyاستفاده

ایستگاه کار پرستاری
yy.باشدyمستقرyنوزادانyمراقبتyمحلyدرyپرستاریyکارyایستگاه
yy.نشودyدیدyمانعyکهyباشدyایyاندازهyبهyآنyدیوارهyارتفاعyوyباشدyکارکنانyتعدادyباyمتناسبyپرستاریyکارyایستگاهyفضای
yy.باشدyمتناسبyکاماًلyارگونومیکyلحاظyازy،پرستاریyایستگاهyدرyوسطوحyمیزهاy،هاyصندلی
yyyتاyگرددyجاگذاریyهاyبرگهyوyهاyکتابچهy،هاyفایلyنگهداریyبرایyزیباyطرحyوyرنگyباyقفسهyکافیyتعدادyپرستاریyکارyایستگاهyدر

ظاهرyایستگاهyمرتبyبهyنظرyبرسد.
yyyگونهyهرyوyهاyبرنامهy،هاyدستورعملy،هاyبرگهy.داردyافرادyبرyظریفیyتأثیرyکهyاستyمواردیyازyیکیyوسایلyمنظمyچیدمانyوyآراستگی

yاینyازyتوانyمیyگرفتهyقرارyمیزyشیشهyزیرyدرyیاyشدهyچسبانیدهyبخشyاعالناتyتابلوyدرyیاyپرستاریyایستگاهyدرyکهyراyایyبرگه
محلyهاyبرداشتyوyyدرونyیکyپوشهyوyدرyدسترسyنگهداشت.

 اهمیت کارگروهی
yسایرyوyخانوادهyسایرyوyخانوادهyحضورyبهy،پرستارyوyنوزادانyپزشکyبرyعالوهy،ویژهyهایyبخشyدرyنوزادانyهایyمراقبتyکیفیتyارتقای

yچشمگیریyکمکyمراقبتیyگروهyاعضایyعنوانyبهyهاyگروهyاینyحضورyکهyمعنیyبدینy.داردyنیازyدرمانگرهاyجملهyازyمراقبتیyهایyگروه

yدرyزیادیyاهمیتyگروهیyمراقبتy.باشندyمیyهاyخانوادهyبرایyبزرگیyحامیانyحالyعینyدرyوyنمایدyمیyنوزادانyسالمتyافزایشyدر

yنمایدyمیyکمکyشیردهیyمشاورyوyاجتماعیyمددکارy،شناسyروانy،گفتاردرمانگرy،کاردرمانگرyمانندyدرمانگرهاyحضورy.داردyامرyاین

yکهyشودyتوجهyامرyاینyبهyبایدy.برسدyحداقلyبهyموعدyازyزودترyتولدyازyناشیyتکاملیyعوارضyوyیابدyافزایشyنوزادyهایyتوانمندیyتا

yدرyبستریyنوزادyسالمتyوyزندگیyدرyحیاتیyنقشyخانوادهyاعضایyسایرyوyوالدینyوyاستyنوزادyمراقبانyگروهyاصلیyعضوyخانواده

yپسyراyنوزادyازyمراقبتyتوانمندیyآنهاyتاyنمایدyمیyکمکyبستریyزمانyدرyنوزادyهایyمراقبتyدرyخانوادهyدادنyشرکتy.دارندyویژهyبخش

yبدنیyدرستyوضعیتyبتواندyتاyنمایدyمیyکمکyدرمانیyگروهyوyخانوادهyبهyکاردرمانگرyحضورy.آورندyبدستyمنزلyدرyوyترخیصyاز

3-3
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yاینyکودکیyحرکتیyاختالالتyازyبسیاریyازyوyورزدyاهتمامyنوزادyهایyمراقبتyکلیهyدرyآنyحفظyبهyوyکندyشناساییyنارسyنوزادyبرایyرا

yارتقایyبهyمادرyبهyالزمyهایyآموزشyارائهyوyنارسyنوزادyایyتغذیهyهایyمهارتyارزیابیyباyگفتاردرمانگرy.نمایدyپیشگیریyپرخطرyگروه

yمشاورyهمزمانy.کندyمیyکمکyشیرمادرyازyتغذیهyدرyنوزادyوyمادرyحمایتyبهyشیردهیyمشاورyباyهمراهyوyپردازدyمیyنوزادyتغذیهyتکامل

yدرyراyخانوادهy،مراقبانyگروهyدرyشناسyروانyحضورy.دهدyمیyآموزشyخانوادهyوyآنهاyبهyراyنوزادyرشدyروندy،مراقبانyسایرyکنارyدرyتغذیه

yترخیصyازyپسyوyبستریyطولyدرyاجتماعیyمددکارy.نمایدyمیyحمایتyنارسyنوزادyیکyوالدیyتجربهyوyزودرسyتولدyباyشدنyروبرو

yنوزادyگیریyپیyفرایندyامرyاینy.نمایدyمیyمعرفیyخانوادهyبهy،خدماتyارائهyبرایyراyجامعهyوyبیمارستانیyحمایتیyهایyدستگاهy،نوزاد

yارتقایyوyبهبودیyفرایندyدرyیکyهرyکهyنقشیyوyنوزادyمراقبانyگروهyدرyافرادyاینyکلیهyحضورy.کندyمیyتسهیلyترخیصyازyپسyراyنارس

تکاملyنوزادyدارندyبایستیyمدنظرyهمهyمراکزyدرمانیyقرارyگیرد.

نکات مورد توجه در خصوص انتقال نوزاد 
yy.باشدyyمجهزyNCUyتجهیزاتyبهy،انتقالyهواپیمایyیاyکوپترyهلیy،yآمبوالنس
yyyدرونyنوزادyشودyمیyتوصیهy.نمایدyمیyمؤثریyکمکyانتقالyزمانyدرyنوزادyموقعیتyازyآگاهیyبهyخانوادهyاعضایyازyیکیyهمراهی

yانتقالyمقصدyبیمارستانyبهyمبدأyبیمارستانyازy،انتقالyتخصصیyگروهyوyخانوادهyاعضایyیاyوالدینyازyیکیyهمراهyبهyآمبوالنس
یابد.

yyyدرyایمنyبرانکاردیyرویyبرyمادرyیاyپدرy،انتقالyمسیرyطولyدرyتاyآیدyفراهمyتسهیالتیy،نوزادyباyوالدینyهمراهیyصورتyدر
وضعیتyراحتیyقرارyگرفتهyنوزادyراyدرyآغوشyگیرد.

yy.دهدyانجامyراyمقصدyوyمبدأyبیمارستانyبینyهایyهماهنگیyکلیهy،هدایتyستاد
yy.گرددyاعالمyنوزادyشرایطy،مقصدyبیمارستانyباyانتقالyگروهyارتباطyباy،انتقالyمسیرyطولyدر
yyyنیزy)شدیدyهایyتکانy،بلندyصداهای(yزاyاسترسyتجاربyبرابرyدرyویyحمایتy،نوزادyحیاتyحفظyبرyعالوهy،انتقالyطولyدر

بهyعملyآید.
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yمادرyبخصوصy،والدینyتوانمندیyافزایشyبرایyمناسبیyآموزشیyبرنامهyمراقبانyگروهy،بیمارستانyدرyنوزادyپذیرشyآغازyازyاستyالزم

y،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyبنابراینy.گرددyارزیابیyمادرyدرyهاyتوانمندیyاینy،نوزادyترخیصyزمانyبهyشدنyنزدیکyباyنمودهyتدوین

yاقامتyآنجاyدرyروزyشبانهyطولyدرyکاملyطورyبهyمادرy،نوزادyترخیصyازyپیشyروزyچندyتاyشودyگرفتهyنظرyدرyاتاقyیکyیاyمجزاyفضایی

yکمکyبهyدسترسیy،مشکلyباyمواجههyصورتyدرyحالyعینyدرy.برساندyصددرصدyبهyراyنوزادشyازyمستقلyمراقبتyتوانمندیyبتواندyتاyکند

yنقشyویyنفسyبهyاعتمادyافزایشyدرyکارyاینy،گیردyمیyانجامyمادرyتوسطyنوزادyهایyمراقبتyهمهyکهyآنجاyازy.باشدyداشتهyمراقبانyگروه

yوالدینyارتباطyچگونگیyنیزyترخیصyزمانyدرyهمچنینy.برآیدyنوزادشyازyمراقبتyهایyچالشyعهدهyازyتواندyمیyبخوبیyاوyوyداردyبسزایی

yمراقبتyگروهyتشکیلy.شودyگرفتهyنظرyدرyویyبرایyمنزلyدرyمراقبتyهایyبرنامهyبایدyحالyعینyدرy.شودyدادهyآموزشyآنهاyبهyبیمارستانyبا

yدرyنوزادyحضورyاولyساعتy48yدرyبخصوصyمادرyتوانمندیyازyتاyآوردyمیyفراهمyراyامکانyاینy،دیدهyدورهyپرستارyازyمتشکلyمنزلyدر

yمحلyشرایطy،شیردهیyروشyوyنوزادyدهانیyتغذیهyزمانyتشخیصyدرyمادرyتواناییyمانندyمواردیyبررسیy.گرددyحاصلyکافیyاطمینانyمنزل

yشرایطyدرyتاyنمایدyمیyکمکyمادرyبهyمنزلyدرyنوزادyدادنyحمامyوyنوزادyگرفتنyآغوشyدرyدرستyمانندyمعمولyهایyمراقبتy،نوزادyخواب

yدرyنیازyصورتyدرyتاyگرددyبررسیyبایدyنیزyمادرyروانیyوyجسمانیyسالمتy.فراگیردyبدرستیyراyنوزادشyازyمراقبتyچگونگیyمنزلyآرام

yوyنوزادyمراقبتyزمینهyدرyرسانهyانواعyسایرyوyفیلمy،پمفلتy،کتابچهyدادنyقرارyاختیارyدرy.گیردyصورتyالزمyهایyحمایتyنیزyمواردyاین

yاختیارyدرyمادرyسالمتyهمچنینyوyشدهyیادyهایyتوانمندیyحاویyلیستyچکyیکyاینyبرyعالوهy.استyارزشمندyبسیارyمادرyسالمتyارتقای

yفرصتyاینyدرyوyآیدyمیyعملyبهyدیگرyبازدیدyیکy،بازدیدyاولینyازyپسyهفتهyدوyکهyشودyدادهyاطالعyنیزyخانوادهyبهy.شودyگذاشتهyایشان

yعملکردyخصوصyدرyابهامyگونهyهرyبازدیدyدومینyدرyتاyکندyارزیابیyلیستyچکyاینyاساسyبرyراyخودyمراقبتیyوyآموزشیyنیازهایyمادر

y.گرددyبرطرفyنوزادyازyمراقبتyدرyخانواده

yنیازyبنابراینy.باشدyنگرفتهyقرارyرسیدهyبارداریyسنyوyپایدارyکاماًلyوضعیتyدرyهنوزyاستyممکنyبیمارستانyازyترخیصyحالyدرyنوزاد

yاستyبهترy.داردyبیمارستانیyهایyدرمانyیاyنارسیyازyناشیyمشکالتyوyبدنyمختلفyهایyدستگاهyوضعیتyبررسیyوyپیگیریyاقداماتyبه

yبعدیyهایyپیگیریyلیستyچکyچنینyهمy.شودyدادهyآموزشyومادرyپدرyبهyترخیصyپرستارyتوسطyنوزادyترخیصyازyپیشyهاyپیگیریyاین

تکمیلyوyیکyنسخهyبهyوالدینyدادهyشود.yبرخیyازyاینyمراقبتyهاyشاملyمواردyزیرyاست:

yyنارسیyرتینوپاتیyنظرyازyچشمyمعاینه

yyسنجیyشنوایی

yyتکاملیyبررسی

yyکاردرمانی

yyگفتاردرمانی

yyالزمyسونوگرافیyانجام

yyنوزادyرشدyپایش
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اهداف نظام مراقبتی پیگیری شیرخواران پر خطر
اهدافyنظامyمراقبتیyپیگیریyشیرخوارانyپرyخطرyشاملyمواردyزیرyاست.

yyنوزادانyویژهyمراقبتy/تخصصیyبخشyدرyشدهyبستریyخطرyپرyشیرخوارانy/نوزادانyتعیینyوyشناسایی

yyمدونyبالینیyراهنمایyاساسyبرyدرمانیyوyمراقبتیyاقداماتyوyهاyمداخلهyانجام

yyهاyمراقبتyبندیyزمانyجدولyاساسyبرyترخیصyازyپسyخطرyپرyشیرخوارانyپیگیریyمراقبتyوyسالمتyارزیابی

yyسنیyهايyگروهyجدولyاساسyبرyترخیصyازyپسyخطرyپرyشیرخوارانyتکاملyارزیابی

yyمنزلyدرyنوزادyازyمراقبتyبرایyخانوادهy/والدینyبهyترخیصyازyپسyوyترخیصyازyپیشy،بستریyهنگامyهايyآموزشyارائه

yyyبخشyدرyشدهyارائهyهايyمراقبتyبهبودyمنظورyبهyاطالعاتyتحلیلyوyهاyدادهyآنالیزyوyپرخطرyشیرخوارانyاطالعاتyافزاریyنرمyثبت
تخصصی/yمراقبتyویژهyنوزادانyوyنیزyنظامyمراقبتyپیگیریyشیرخوارانyپرyخطر

معیارهای تعیین شیرخواران پرخطر:
yyyهفتهy32yازyکمترyبارداریyسنyیاyگرمy1500yازyکمترyتولدyوزن
yy:زیرyشرایطyازyیکيyوyبیشترyوyهفتهy32yبارداریyسنyیاyگرمy1500yازyبیشyتولدyوزن

°yyرحمیyداخلyرشدyتاخیرyدچارyنوزادان

°yyیاyکمترyآپگارyنمرهyیاyوyزندگيyاولyساعتyدرy1ABGyیاyنافyبندyنمونهyدرypHy>y7/2(yزایمانyازyپیشyیاyحینyآسفیکسی

y)تولدy5yدقیقهyدرy3yمساوي

°yyوyکشیدهyطولyهیپوتانسیونyیاyهیپوگلیسميy،اسیدميy،هیپوکسيyصورتyبهyنوزادیyدورانyدرyشدیدyمداومyناپایدارyوضعیت

y2پرسورهاyباyدرمانyبهyمقاوم

°yyترخیصyزمانyدرyطبيyدرمانyنیازمندyمقاومyآپنه

°yریهyمزمنyبیماريyبهyمربوطyرادیوگرافيyعالئمyباyهمراهyیاyبیمارستانyدرyاقامتyحینyدرyروزy28yازyبیشyبرايyاکسیژنyبهyنیاز

°yدرمانyنیازمندyوyاکوکاردیوگرافیyوسیلهyبهy)3PPHN(yنوزادیyریويyپایدارyهیپرتانسیونyتشخیص

°yyتشنجyبروز

°yyهايyناهنجاريy،)4PVL(yبطنيyاطرافyلکوماالسيy،)باالترyوy2yدرجه(yمغزيyداخلyخونریزيyشاملyمغزيyداخلyآسیبyسابقه

تکامليyدستگاهyعصبيyمرکزيyیاyسایرyمشکالتyمربوطyبهyدستگاهyعصبيyمرکزيyهمراهyباyپیشyآگهيyنامطلوبyعصبی

1. Arterial blood gass
2. pressors
3. Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn
4. Periventricular leukomalacia
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°yyشرایطyرعایتyباyتنفسيyدیسترسyمواردyسایرyوyساعتy2yازyبیشyبرايyمکانیکيyتهویهyبهyنیازمندyتنفسيyدیسترسyسندرم

yپیشگفت

°y)تولدyاولy24ساعتyازyپسy50ymg/dLyیاy40ymg/dLyازyکمترyخونyقندyمیزانyباyمتواليyخونyنمونهyدو(yهیپپوگلیسمي

°yآنyعالئمyرفعyبرایyنسبيyخونyتعویضyانجامyوyسیتميyپليyوجود

°yنوزادیyدورهyدرyجراحیyاعمالyانجام

°yyماژورyهایyناهنجاریyباyنوزادان

°yyTORCHyویژهyبهyمادرزادیyهایyعفونتyاحتمالیyتشخیصyباyنوزادان

°yyسایر yو yگراو yمیاستنی y،کلیه yنارسایی y،لوپوس yمانند yشدید yای yزمینه yهایyبیماری yبه yمبتال yمادران yاز yشده yمتولد yنوزادان

بیماریyهایyخودایمنی

°yyدرyمعاینهyدرyهیپوتونيyوجودy،مرکزيyعصبيyدستگاهyعفونتyسابقهyمانندyعصبیyاختاللyیکyبهyشوندهyمنجرyمشکالتyسایر

yخونyتعویضyانجامyبرايyشدهyتعیینyحدyازyبیشyروبینyبیليyمیزانyیاyترخیصyزمان

°yyکانونیyچندy)عفونت(yسپسیسyوyاستئومیلیتy،شدهyاثباتyسپسیس

°yجنینیyهیدروپسyیاyرحميyداخلyخونyتزریق

°yداروهاyمصرفyسوءyباyمادرانyویژهyبهy1اجتماعیy-روانیyمشکالتyمعرضyدرyنوزادان

°yمعالجyپزشکyنظرyباyمواردyسایر

برنامه زمان بندي مراجعه به درمانگاه پیگیری پس از ترخیص:
yوyتعیینyترخیصyپرستارyتوسطyکهyاستyبیمارستانyازyنوزادyترخیصyازyپسyساعتy48yتاy24y،پیگیریyدرمانگاهyبهyمراجعهyزمانyاولین
yپیشyبایدy.)گیردyصورتyترخیصyازyپسyاولyهفتهyطولyدرyمراجعهyاولینyاستyالزمyصورتyاینyغیرyدر(yشودyمیyتوصیهyوالدینyبه
yدرyکافیyتوضیحاتyوyگیردyقرارyوالدینyاختیارyدرyپیگیریyدرمانگاهyبهyمراجعهyبرایy،هاyمراقبتyشدهyبنديyزمانyجدولy،ترخیصyاز

y.شودyدادهyآنانyبهyبهنگامyمراجعهyاهمیتyمورد
yگرفتنyنظرyدرyباyاولyمراجعهyازyپسyبودهyانجامyتولدyزمانyوزنyبراساسyًمعموالyپیگیريyدرمانگاهyبهyبعدیyهایyمراجعهyبنديyزمان

وزنyنوزادyوyجدولyزمانyبنديyمراقبتyهاyباyنظرyپزشکyتعیینyمیyگردد.
yy.شودyمراقبتyوyکندyمراجعهyدرمانگاهyبهyبارyیکyایyهفتهy،استyگرمy2000yتاy1000yyنوزادyوزنyاگرy
yy.شودyمراقبتyوyکندyمراجعهyدرمانگاهyبهyبارyیکyهفتهy2yهرy،استyگرمy2000yازyبیشyنوزادyوزنyاگرy

1. psychosocial
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جدول زمان بندي مراقبت های پیگیری شیرخوار پرخطر

0/512345689121824364860سن تقویمی)ماه(

yماهانهyیاyدرهرyنوبتyمعابنهyدورسر

yماهانهyیاyدرهرyنوبتyمعابنهyقد

yماهانهyیاyدرهرyنوبتyمعابنهyوزن

معاینه دوره ای قلب )در 
ناهنجاری های بدو تولد 

قلب(
•••••••••••

•••×××××××فشارخون

•Oy•Oy•Oy•Oy•Oy•Oy•Oy•Oyریفالکس معدی- مری

درهربارyمعاینهyدرصورتyوجودyعالئمyونیازyبهyبیماري مزمن ریه
yاکسیژنyباyدرمان

•••هیپوتیروییدی

××استئوپنی

•ارزیابي تغذیه اي

××نفروکلسینوز

×اختالالت توبولی کلیه

×××××××•آنمی

×××••اختالل تکاملي مفصل ران

••••••سالمت دهان

•عدم رویش دندان

اختالل بیش فعالي و نقص 
•yOOy•Oy•Oy•تمرکز

•Oy•Oy•Oy•Oy•Oy•Oyاوتیسم

•OO••O•OO•اختالالت رفتاری و هیجانی

SSSySSSکودک آزاری وغفلت

•S•S•SS•S••S•S•S•S•SS••SS•S•اختالالت خواب، تغذیه

خونریزي داخل بطني 
؟••)مغزي(

••معاینه رتینوپاتي نارسي

••شنوایی سنجی

y)Objective by a standard method(yاستانداردyروشyبراساسyعینیy:o y y y yyاجباریyانجامyy:•
y)Subjective by history(حالyشرحyبراساسyذهنیy:S yy y yباالyخطرyباyنوزادانyدرy:×

yانجامyنوزادانyتخصصyفوقyتوسطyوyاستانyمرکزyپیگیریyدرمانگاهyدرyاندمراقبتyشدهyمشخصyرنگیyهایyستونyباyکهyهاییyنوبتyدر
y.باشدyمیyدیدهyدورهyکودکانyمتخصصyعهدهyبرyمراقبتyانجامyهاyنوبتyسایرyدرy.شدyخواهد
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مرحله اول اجرای برنامه مراقبت تکاملی نوزادان در مراکز
yبرنامهyاجرایyتمهیداتyآوردنyفراهمyدرyبایدyهاyبیمارستانy.استyآمدهyروyپیشyجدولyدرyاجراییyاولyمرحلهyاجرایyروندyوyجزئیات
تالشyنمایندyوyتسهیالتyاجرایyآنyهاyراyفراهمyآورند.yدرyاینyمرحله،yدستیابیyبهyهرyیکyازyمواردyذکرyشدهyدرyجدولy5-1yضرویyاست.
yآموردنyفراهمyبهyاولyمرحلهy.استyشدهyدیدهyاجراییyمرحلهyسهy،نوزادانyویژهyمراقبتyهایyبخشyدرyتکاملیyمراقبتyاجرایyبرای
y.استyگردیدهyتفکیکyهاyخانوادهyمشارکتyوyنوزادیyمستقیمyهایyمراقبتy،فیزیکیyفضایyمختلفyهایyحیطهyدرyبسترسازیyوyتمهیدات
yفعالیتyبرایyنیزyمطلوبیyفضایyحالyعینyدرy.داردyتأکیدyخانوادهyبیشترyحضورyبرایyمراقبتیyفضایyکردنyدلنشینyسیاستyباyمرحلهyاین
yهایyمراقبتyخصوصyدرy.کنندyنوزادیyمستقیمyهایyمراقبتyصرفyراyخودyزمانyازyبیشتریyدرصدyبتوانندyتاyآیدyمیyفراهمyکارکنان
yنیزyوyنوزادyدرستyتغذیهyچگونگیy،نوزادyبهyمناسبyدهیyوضعیتyاصولyرعایتyمانندyمواردیyاینکهyبهyتوجهyباyنوزادیyمستقیم
yترینyابتداییyعنوانyبهyمراقبتyسهyاینyتاyشدهyسعیyمرحلهyاینyدرy،استyویژهyنظرyدقتyبهyنیازyمواردyجملهyازyدردyکاهشyمدیریت

y.گرددyنهادینهyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرyهاyمراقبت

چگونگی اجرای مرحله اول برنامه مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان جدول 5-1.

توضیحاتخیربله

الف
yوyنوزادyتکاملیyحمایتیyمراقبتy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyرسالتyدر

خانوادهyمحورyگنجاندهyشدهyاست
نیرویyانسانیب

1
yبرنامهyاجرایyوyآموزشyمسئولyپرستارyنفرyیکy،صبحyشیفتyدرyحداقل

مراقبتyتکاملیyدرyy،NICUyازyبینyپرستارانyمشخصyشدهyاست
فراهمyآوردنyبسترyمناسبyمراقبتیyدرyبرنامهyمراقبتyتکاملیyنوزادپ

فضاهایyفیزیکیyمرتبطyباyبخشyمراقبتyویژهyنوزادانyدرyبیمارستان1

1
y،NICUyوyساختمانyبهyمنتهیyدربyتاyبیمارستانyورودیyدربyمحلyاز

عالئمyراهنماyوyتابلوهایyمسیریابیyنصبyگردیدهyاست
yyy

2
yجاگذاری yاطالعات yباجه y،بیمارستان yساختمان yورودی yفضای yدر
yازyهاyخانوادهyشفافyراهنماییyوyپاسخگوییyبرایyنیزyفردیyوyشده

محلyبستریyفرزندشانyدرyآنyمستقرyاست
yyy

3
yدستیابیyوyآمدyوyرفتyبرایyمحلیy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyمحل

بهyسایرyبخشyهاyنیست
yyy

4
yبخش yسایر yبا yنوزادان yویژه yمراقبت yبخش yبین yدسترسی yهایyراه
yمدیریت y،مددکاری y،آزمایشگاه y،داروخانه y،موردنیاز)پذیرش yهای

و...(yمشخصyوyدارایyتابلوyاست
yyy
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توضیحاتخیربله
yyyپسyازyزایمانyفضاyوyامکاناتyبرایyاقامتyهمراهyدرyکنارyمادرyوجودyدارد5

6
yصندلیyباyانتظارyاتاقyیکy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyنزدیکyدر
کافیyبرایyحضورyپدرyوyیاyسایرyاعضایyخانوادهyنوزادyوجودyدارد

yyy

7
yمراجعهyبرایyمتحرکyتختyیاyچرخدارyصندلیy،مادرyبستریyهنگامyدر

مادرyبهyبخشyمراقبتyنوزادyدرyنظرyگرفتهyشدهyاست
yyy

8
yوجودyبیمارستانyدرyNICUyمخصوصyاجتماعیyمددکارyمانندyتسهیالتی

دارد
yyy

9
yآمدهyفراهمyبیمارستانyدرyوالدینyبرایyشناسیyروانyمشاورهyتسهیالت

است
yyy

2yنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyضروریyپشتیبانیyفضاهایyyy
yyyاقامتگاهyمادرالف

1
yکهyداردyوجودyمادرyروزانهyاقامتyبرایyمناسبyمکانیy،بیمارستانyدر

مادرyپسyازyترخیصyدرyآنجاyاقامتyمیyکند
yyy

2
yدیدنyبرایyساعتیyهرyدرyمادرyورودyکهyاستyایyگونهyبهyبیمارستانyقوانین
نوزادyوyدرyآغوشyگرفتنyویyآزادyاستyوyمحدودیتyزمانیyوجودyندارد

yyy

3
yراحتیyمبلyیاyتخت(yمادرyتختyیکy،نوزادyبستریyتختyهرyازایyبه
yمادرانyاقامتگاهyمحلyدرyدارyقفلyکمدyیکyهمراهyبهy)شوyتختخواب

تخصیصyدادهyشدهyاست
yyy

4
yدرyعبادتyمحلyوyنمازخانهyبرایyمجزاyبخشیy،مادرانyاقامتگاهyدر

نظرyگرفتهyشدهyاست
yyy

yyyدرyاقامتگاهyمادران،yسرویسyبهداشتیyوجودyدارد5

6
yظرفyسینکyمانندyامکاناتیyباyمجزاyآشپزخانهyیکy،مادرانyاقامتگاهyدر
y،غذاخوریyصندلیyوyمیز y،وگرمyسردyآبyفراهمی y،یخچال y،شویی

تفکیکyزبالهyبازیافتیyوyغیربازیافتیyوجودyدارد
yyy

yyyدرyاقامتگاهyمادران،yکمدyوسایلyجاگذاریyگردیدهyاست7
yyyدرyاقامتگاهyمادران،yحمامyوجودyدارد8
yyyکتابyهایyآموزشیyموردyنیازyمادران،yدرونyقفسهyایyدسترسyآنهاyقرارyدارد9

10
yپدرyجملهyازyخانوادهyاعضایyبقیهyبرایyنوزادyمالقاتyامکانyقوانین

yاستyموجودyنوزاد
yyy
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yyyفضایyاختصاصیyکارکنانب

1
yهایyسرویسyبخشyسهyدارایyوyجادارyوyبزرگy،کارکنانyاختصاصیyفضای

بهداشتی،yرختکنyوyسالنyاستراحتyاست
yyy

yyyفضایyاختصاصیyکارکنانyدرyداخلyبخشyمراقبتyنوزادانyقرارyدارد2

3
yتعدادyبهyبزرگyکمدهایy،عبادتyمحلyتسهیالتy،استراحتyسالنyدر
yچایy،سردکنyآبyدستگاهy،وسایلyنگهداریyوyتفکیکyبرایyکافی

ساز،yیخچالyوyماکروفرyفراهمyآمدهyاست
yyy

4
yقابلیتyباyمناسبyنورپردازیyداشتهyپنجرهyکارکنانyاختصاصیyفضای

تنظیمyروشناییyتأمینyمیyگردد.
yyy

yyyسایرyفضاهایyپشتیبانیyموردنیازپ
1yداردyوجودyدارyدربyدارویyاتاقyyy
yyyانبارyدارایyدربyوجودyدارد2
yyyاتاقyکنفرانسyدارایyدربyوجودyدارد3

y3نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyراهروyوyورودیyyy
yyyدرyورودیyبخشyیکyتابلویyخوشyآمدگوییyبهyوالدینyنصبyشدهyاست1

2
yجملهyازyبخشyدربارهyالزمyاطالعاتyحاویyتابلوییyبخشyورودیyدر

نامyرئیسyوyسرپرستارyوyشمارهyتلفنyهایyبخشyنصبyشدهyاست
yyy

3
yبه(yقفلyرمزy،نوزادان yمراقبتyبخشyدربyقفلyوجودyصورتyدر

صورتyشمارهyیاyکارت(yدرyاختیارyوالدینyقرارyدادهyشدهyاست
yyy

4yداردyوجودyهاyدستyشستشویyفضایy،بخشyورودیyراهروyدرyyy

5
yدرy)والدینyنیازyصورتyلباس)درyتعویضyمحلy،بخشyورودیyدر

نظرyگرفتهyشدهyاست
yyy

6
yنگهداری yبرای yمجزا yوکلید yقفل yبا yکمدهایی y،بخش yورودی yدر

وسایلyوالدینyدرنظرyگرفتهyشدهyاست
yyy

7
yترخیص yنوزادان yاز yتصاویری y،بخش yورودی yدیوارهای yروی yبر

شدهyازyNICUyنصبyگردیدهyاست
yyy

8
yبستریyتخصصیyفضایyورودیyتاyبخشyورودیyدربyبینyمسیر

نوزاد،yباyرنگyهایyگرمyوyشادyنقاشیyشدهyاست
yyy
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9
yبستریyتخصصیyفضایyورودیyتاyبخشyورودیyدربyبینyمسیرyدر
yفضایyدرyوyگردیدهyآوریyجمعyاضافیyوسایلyوyتجهیزاتy،نوزاد

پشتیبانیyمجزاyنگهداریyمیyشود
yyy

yyyخصوصیاتyفضایyتخصصیyبستریyوyمراقبتyنوزادان4

y
yحفظyتصویریyتابلوy،نوزادyمراقبتyوyبستریyتخصصیyفضایyورودیyدر

سکوتyوyعدمyاستفادهyازyتلفنyهمراهyنصبyشدهyاست
yyy

yyyایستگاهyکارyپرستاریالف

1
yکار yایستگاه y،نوزادان yمراقبت yو yبستری yتخصصیyفضایyمحلyدر

پرستاریyوجودyدارد
yyy

yyyفضایyایستگاهyکارyپرستاریyمتناسبyباyتعدادyکارکنانyمیyباشد2

3
yارگونومیyلحاظyازy،پرستاریyایستگاهyدرyوسطوحyمیزهاy،هاyصندلیyکلیه

کاماًلyمتناسبyهستند
yyy

4
yنگهداریyبرایyمتناسبyقفسهyکافیyتعدادyپرستاریyکارyایستگاهyدر

فایلyها،yکتابچهyهاyوyبرگهyهاyجاگذاریyشدهyاست
yyy

5
yقرارyپوشهyیکyدرونyهاyبرنامهyوyهاyدستورعملy،هاyبرگهyتمامی

گرفتهyوyدرyدسترسyاست
yyy

yyyفضایyبستریyنوزادy)فضایyمستقیمyکنارyبالینyنوزاد(ب
yyyهرyیکyازyتختyهایyنوزادانyتوسطyپردهyیاyپاراوانyازyیکدیگرyمجزاست1
2yاستyشدهyنصبyویyتختyبرyنوزادyهرyنام
تمامیyانکوباتورهاyبهyصورتyعمودyبرyدیوارyمجاورyچیدهyشدهyاند3

4
yتخت yهر yکنار yاز y،بخش yبالاستفاده yو yاضافی yتجهیزات yو yوسایل

نوزادyجمعyآوریyشدهyاست
yyy

5yداردyقرارyنوزادyتختyهرyکنارyدرyشوyتختخوابyیاyراحتیyصندلیyیکyyy

6
yوسایلyنگهداریyبرایyنوزادyتختyازyمجزاyکمدyیکy،تختyهرyکنارyدر

نوزادyوجودyدارد
yyy

ملزوماتyآغازyوyحفظyتغذیهyنوزادyنارسyباyشیرمادرyت

مراقبتyکانگوروییyبرایyتمامیyنوزادانyحائزyشرایطyانجامyمیyشود1
yKMCyثبتyبرگهyوجود

برایyهرyنوزاد

yyyبالشyوyکوسنyمخصوصyزمانyشیردهیyوجودyدارد2
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3
yبخشyدرyشیردوشyدستگاهyیکy،نوزادyبستریyتختy8yهرyازایyبه

وجودyدارد
پمفلتyهایyآموزشyتغذیهyباyشیرمادرyدرyبخشyوجودyدارد4
yyyفرایندyتداومyتغذیهyنوزادyباyشیرمادرyدرyبخشyموجودyاست5
yyyمستنداتyانجامyتماسyپوستyباyپوستy)مراقبتyآغوشی(yوجودyدارد6

7
yشیفتyدرyحداقلyکهyداردyشیردهیyآموزشyمسئولyپرستارyیکyبیمارستان

صبحyبرایyمشاورهyتغذیهyنوزادانyنارسyدرyبخشyحضورyمیyیابد
yyyتعدیلyروشناییyبخشyبرایyمحافظتyازyبیناییyنوزادyنارسث

yyyهمهyپنجرهyهاyدارایyپردهyضخیمyاست1
yyyبرyرویyکلیهyانکوباتورهایyنوزادان،yپوششy)Cover(yضخیمyوجودyدارد2

3
yتابشیyهایyکنندهyگرمyمحافظyهایyلبهyرویyبرyضخیمyپوششyیک

کشیدهyشدهyاست
yyy

4
yخاموشyروزyوyشبyطولyدرyروشناییyکنندهyتأمینyمنابعyوyهاyالمپyتمامی

است
yyy

yyyتعدیلyسروصدایyبخشyبرایyمحافظتyازyبیناییyنوزادyنارسج

1
yتنظیمyحداقلyمحدودهyدرyبخشyتلفنyوyتجهیزاتyوyهاyدستگاهyآالرم

شدهyطوریyکهyسکوتyبخشyملموسyاست
yyy

yyyکارکنانyبهyآرامیyوyنجواگونهyصحبتyمیyکنند2

3
yانجامyنوزادانyهایyتختyازyدورyروزانهyهایyگزارشyوyپزشکیyراندهای

yشودyمی
yyy

4
yانجامyنوزادانyهایyتختyازyدورy،شیفتyتحویلyوyپرستاریyراندهای

میyشود
yyy

دربyانکوباتورهاyبهyآرامیyبستهyمیyشود5
yyyمراقبتyهایyمستقیمyنوزادیچ

رعایتyوضعیتyدهیyمطلوبyنوزادyنارسyدرyبستر1

1
yدرyمختلفyهایyوضعیتyدرyنوزادyخواباندنyچگونگیyبالینیyراهنماهای

بخشyموجودyاست

2
yنوزادyبهyمناسبyدهیyوضعیتyاصولyازy،شیفتyپرستارy3yحداقل

آگاهیyدارند
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3
yآموزشیyهایyدورهyدرy،نوزادyمطلوبyدهیyوضعیتyچگونگیyآموزش

پرستارانyبخشyمراقبتyویژهyنوزادانyگنجاندهyشدهyاست

تغذیهyنوزادyنارسyباyرویکردyمراقبتyتکاملی2

4
yرویکردyباy)گاواژ(yمعدیyلولهyراهyازyنوزادyتغذیهyچگونگیyپروتکل

مراقبتyتکاملیyدرyبخشyوجودyدارد

5
y)گاواژ(yمعدیyلولهyراهyازyنوزادyتغذیهyاصولyازy،شیفتyپرستارy3yحداقل

باyرویکردyمراقبyتکاملیyآگاهیyدارند

6
yمراقبyرویکردyباy)گاواژ(yمعدیyلولهyراهyازyنوزادyتغذیهyاصولyآموزش
yنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyپرستارانyآموزشیyهایyدورهyدرy،تکاملی

گنجاندهyشدهyاست

مدیریتyوyتخفیفyدردyنوزادان3

7
yدرyزاyاسترسyوyدردناکyهایyمداخلهyشناساییyدستورعملy،بخشyدر

نوزادانyنارسyموجودyاست
درyبخش،yدستورعملyمدیریتyوyمهارyدردyنوزادانyنارسyوجودyدارد8

9
yآگاهیyنارسyنوزادانyدردyمهارyوyمدیریتyازy،شیفتyپرستارy3yحداقل

دارند

10
yمرتبطyکارکنانyآموزشیyهایyدورهyدرy،نوزادyدردyمهارyوyمدیریتyآموزش

باyبخشyمراقبتyویژهyنوزادانyگنجاندهyشدهyاست

فرایندهاyدرyمراقبتyخانوادهyمحورح

1
yنوزادyخصوصyدرyکهyداردyوجودyبیمارستانyدرyایyشدهyتعریفyفرایند

متولدyشدهyفردyپاسخگویyخانوادهyمشخصyاست

2
yراyنوزادyبیمارستانyسویyازyشدهyتعریفyهایyزمانyدرyتواندyمیyنیزyپدر

مالقاتyنماید
درyهرyشیفتyپرستارyنوزادyمشخصyاستyوyوالدینyازyآنyآگاهیyدارند3

yخانوادهy،نوزادyمراقبتیyوyدرمانیyفرایندهایyهایyگیریyتصمیمyتمامیyدر
مشارکتyدارد

4
yتعریفyوyشفافyصورتyبهy،نوزادyوالدینyبهyآموزشyفرایندyبخشyدر

شدهyوجودyدارد
yyy
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مرحله دوم اجرای برنامه مراقبت تکاملی نوزادان در مراکز
yبرنامهyدومyمرحلهyاجرایy.نمایدyمیyاجراییyراyتکاملیyمراقبتyبرنامهyدومyمرحلهyبیمارستانy،اولyمرحلهyبندهایyتمامیyاجرایyازyپس
yخانوادهy،نوزادyبهyمراقبتیyخدماتyکیفیتyازyباالتریyدرجهyبهyدستیابیy،نوزادانyویژهyهایyمراقبتyبخشyوyبیمارستانyدرyتکاملیyمراقبت
yهایyمراقبتyکیفیتyارتقایy.داردyنوزادyمستقیمyهایyمراقبتyکردنyبهینهyبرyتمرکزy،برنامهyدومyمرحلهy.آوردyمیyفراهمyراyکارکنانyو
yدرyتکاملیyمشکالتyوyنارسیyعوارضyازyدادهyافزایشyچشمگیریyحدyتاyراyکارکنانyوyخانوادهyدرyمندیyرضایتyمیزانy،نوزادyمستقیم
yکردنyپیادهyدرyراyنوزادانyمراقبتyبخشyوyبیمارستانyنیازهایyازyبسیاریy،کتابyاینyپایانyهایyضمیمهyاجرایy.کاهدyمیyنارسyنوزادان

مرحلهyدومyمراقبتyتکاملیyنوزادyتأمینyمیyنماید.
yتعریفyتکاملیyمراقبتyپرستارyعنوانyبهyپرستارyیکy،NICUyدرyنارسyنوزادانyبستریyتختy12yهرyازایyبهyاستyالزمyمرحلهyاینyدر

گرددyکهyمجزایyازyتعدادyپرستارyشیفت،yحداقلyدرyشیفتyصبحyوyعصرyحضورyداشتهyباشد.

y.استyآمدهy5-2yجدولyدرyگامyبهyگامyصورتyبهyتکاملیyمراقبتyبرنامهyاجرایyدومyمرحله

بهینه سازی فضا و سیاست های مربوطجدول 5-2.

توضیحاتخیربله

الف
yمراقبتyبخشyرسالتyازy،بخشyشیفتyپزشکy3yوyپرستارy3yحداقل
نوزادانyمبنیyبرyمراقبتyتکاملیyنوزادyوyخانوادهyمحورyآگاهیyدارند

نیرویyانسانیب

y،NICUyدرyتکاملیyمراقبتyبرنامهyاجرایyوyآموزشyمسئولyپرستارyدو
yویژهyمراقبتyبخشyعصرyوyصبحyشیفتyدرy،شیفتyپرستارانyازyمجزای

نوزادانyحضورyدارند

فراهمyآوردنyبسترyمناسبyمراقبتیyدرyبرنامهyمراقبتyتکاملیyنوزادپ

فضاهایyفیزیکیyمرتبطyباyبخشyمراقبتyویژهyنوزادانyدرyبیمارستان1

2
yمادرyزایمانyازyپسyمراقبتyاتاقyوyزایمانyاتاقy،نوزادانyویژهyمراقبتyبخش

درyمجاورتyیکدیگرyبناyشدهyاند

3
yآمدهyفراهمyبیمارستانyداخلyدرyکارکنانyبرایyشناسیyروانyمشاورهyتسهیالت

است

4
yداخلyدرy،ترخیصyازyپسyتکاملyوyرشدyپیگیریyدرمانگاهyمانندyتسهیالتی

بیمارستانyوجودyداردyیاyفرایندyارجاعyتعریفyشدهyموجودyاست

5
yکهyداردyوجودyمادرyروزیyشبانهyاقامتyبرایyمناسبyمکانیy،بیمارستانyدر

مادرyپسyازyترخیصyدرyآنجاyاقامتyدارد
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6
yبرایyدیگرyصندلیyیکy،مادرyصندلیyبرyعالوهy،نوزادyتختyهرyکنارyدر

حضورyپدرyیاyاعضایyخانوادهyتخصیصyدادهyشدهyاست
فضایyمنشیyبخشyبیرونyازyفضایyتخصصیyبستریyنوزادyقرارyدارد7
دربyورودیyبخشyمراقبتyویژهyنوزادانyقفل،yزنگyیاyآیفونyندارد8

9
yهرyدرyتختy6yحداکثرyوyشدهyبندیyقسمتyنوزادانyویژهyمراقبتyفضای

قسمتyمستقرyاست
خصوصیاتyفیزیکیyورودیyوyراهروyبخشyویژهyمراقبتyنوزادان1

1
yمراقبتyبخشyکارکنانyمشخصاتyکهyشدهyنصبyتابلوییyبخشyورودیyدر

ویژهyنوزادان)حداقلyپزشکyوyپرستارانyوyمنشی(yآوردهyشدهyاست
بهyازایyهرy5yتختyبستریyنوزاد،yیکyدستگاهyشیردوشyدرyبخشyوجودyدارد2

3
yyنورyمحافظyبانyسایهyیکy،تابشیyکنندهyگرمyرویyنوزادانyتمامیyبرای

پارچهyایyفراهمyآمدهyاست

4
yروشناییyکنندهyتأمینy،غیرمستقیمyنورyمنبعyیکy،شبyشیفتyطولyدر

ایستگاهyپرستاریyاست
تمامیyالمپyهاyوyمنابعyتأمینyکنندهyروشناییyبخشyدارایyکلیدyهایyمجزاست5

6
yهایyگزارشyوyراندهاyکهyشدهyگرفتهyنظرyدرyNICUyدرyمجزاییyفضای

روزانهyپزشکیyدرyآنyمحلyانجامyمیyشود
مراقبتyهایyمستقیمyنوزادت

1
yدرyبستریyنوزادانyهمهyبرایyراyدرستyدهیyوضعیتyاصولyمراقبان

بخشyاجراyمیyکنند

2
yهمهyبرایyراyتکاملیyمراقبتyرویکردyباyگاواژyتغذیهyچگونگیyکارکنان

نوزادانyبستریyدرyبخشyاجراyمیyکنند

3
yاقدامات yهمه yبرای yرا yدرد yمدیریت yغیردارویی yهایyمراقبت yکارکنان

دردناکyنوزادانyاجراyمیyکنند
مراقبتyخانوادهyمحورث

1
yبدون yتواندyمی yپدر y،شخصی yحریم yحفظ yو yفضا yبهبود yبه yتوجه yبا

محدودیتyزمانی،yنوزادشyراyمالقاتyنماید

2
yوyخواهرانyجملهyازyخانوادهyاعضایyبقیهyبرایyنوزادyمالقاتyامکانyقوانین

برادرانyنوزادyموجودyاست
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توضیحاتخیربله

3
yنوزادyوالدینyنیازyموردyآموزشیyهایyکتابyمحتویyبستهyیکyبیمارستان

نارس،yبهyرایگانyدرyاختیارyمادرانyقرارyمیyدهد

4
yدسترسyدرy،بیمارستانyدرyمادرانyنیازyموردyهایyکتابyباyکتابخانهyیک

مادرانyمیyباشد

5
yمقیمyمادرانyبرایyغنیyغذاییyرژیمyتهیهy،شیرمادرyازyحمایتyراستایyدر

درyاقامتگاه،yدرyبرنامهyبیمارستانyوجودyداردyوyاجراyمیyگردد

6
yبرایyرویyپیادهyوyورزشyمانندyمناسبیyهایyبرنامهy،بیمارستانyبرنامهyدر

مادرانyمقیمyدرyاقامتگاهyوجودyداردyوyاجراyمیyگردد

مرحله سوم اجرای برنامه مراقبت تکاملی نوزادان در مراکز
yبرyعالوهyکهyآوردyمیyفراهمyراyفرصتیyمهمyاینy.داردyهاyمراقبتyدرyنوزادyبودنyفعالyبرyتوجهy،تکاملیyمراقبتyبرنامهyاجراییyمرحلهyسومین
yدستیابیy.گیردyقرارyتوجهyموردyهاyمراقبتyزمانyدرyویyرفتارهایyوyشودyتوجهyفعالyعضوyیکyعنوانyبهyنوزادyبهy،هاyمراقبتyاستانداردسازی
yمراقبتیyمختلفyهایyگروهyدادنyمشارکتyاصلy،حالyعینyدرy.استyنوزادyبرایyجانبهyهمهyمراقبتyیکy،اختصاصیyمراقبتyنوعyاینyبه
yبرنامهy،)NIDCAP(yنوزادyیگانهyتکاملیyحمایتیyهایyمراقبتyدرy.باشدyمیyبرنامهyاینyدرyارزشمندyاصلyیکy،نوزادyمراقبانyگروهyعنوانyبه
yدرyهاyمراقبتyاینy،NICUyدرyنارسyنوزادyشدنyبستریyوyتولدyازyپسyوyگرددyمیyآغازyمرکزyبهyباردارyمادرyورودyابتدایyازyخانوادهyمراقبتی
yمراقبتیyبرنامهyیکy،نوزادyهرyبرایyوyتشکیلyپزشکیyمختلفyهایyگروهyازyمتشکلyمراقبتیyگروهy،خانوادهyوyنوزادyبرایy.یابدyمیyادامهyآنجا
y،نوزادانyویژهyمراقبتyبخشyدرy21وyتکاملیyمراقبتyاجراییyسطوحyبهyدستیابیyازyپسy.شودyمیyاجراyنوزادyتکاملyبرyتکیهyباyاختصاصی
yوزارتyنوزادانyسالمتyادارهyبهy،3yسطحyآموزشyبرایyراyافرادیyتواندyمیyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشy،مراقبتیyسطحyاینyبهyدستیابیyبرای
yنوزادyتولدyزمانyازyخانوادهyحمایتyفرایندyوyنوزادyرفتارخوانیyچگونگیyدورهyاینyدرy.نمایدyمعرفیyپزشکیyآموزشyوyدرمانy،بهداشت
yبرنامه"yکتابyدرyمراقبتیyسطحyاینyاجرایyچگونگیyحالyعینyدرy.شودyمیyدادهyآموزشyکشوریyمربیانyتوسطy،منزلyدرyویyپیگیریyتا

y.استyشدهyآوردهyتفصیلyبهy"مدیرانyراهنمایy-بیمارستانyدرyنوزادانyتکاملیyمراقبتyکشوری
yراهنمای"yکتابyدرy.استyشدهyآوردهy5yتاy1yاعدادy،گویهyهرyمقابلyدرy.دهدyمیyنشانyراyتکاملیyمراقبتyاجرایyسومyمرحلهy5-3yجدول
yبهترy.استyشدهyذکرyتعریفیy،نمرهyهرyبرایy"نوزادyیگانهyتکاملیyمراقبتyبهyنوزادانyویژهyمراقبتyبخشyوyبیمارستانyدستیابیyوyارزیابی

شدنyوضعیتyبیمارستانyوyبخشyدرyهرyگویه،yباyاعدادyبزرگترyسنجیدهyمیyشودyبهyگونهyایyکهyنمرهy5yبهترینyشرایطyهرyگویهyاست. 
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ارزیابی بیمارستان و بخش مراقبت ویژه نوزادان برای اجرای برنامه مراقبت تکاملی یگانه نوزاد )متین( جدول 5-3.

yIفضاي فیزیکي بیمارستان و بخش مراقبت نوزادان

y12345هیچکدام

 دسترسي به بخش مراقبت نوزادان از خارج بیمارستان و داخل بیمارستان الف

yyyyyyچگونگیyدسترسيyبهyبخشyمراقبتyنوزادانyازyخارجyبیمارستان1

2
yبه yنسبت yنوزادان yمراقبت yبخش yقرارگیري yجغرافیایی yموقعیت

yزایمانyازyپسyمادرانyمراقبتyاتاقyوyزایمانyاتاق
yyyyyy

yyyyyyوضعیتyانتقالyنوزادyبهyبخشyمراقبتyنوزادانyبیمارستان3

فضای فیزیکي بخش مراقبت نوزادانب

yyyyyyظاهرyکليyبخشyمراقبتyنوزادان1

yyyyyyموقعیتyجغرافیاییyفضایyبستریyنوزادان2

3yنوزادyتختyهرyبرایyشدهyگرفتهyنظرyدرyفضايyوسعتyyyyyy

yyyyyyفضايyاقامتگاهyخانواده4

yyyyyyفضایyشیردوشیyوyشیردهی5

6yتخصصیyهایyسرویسyوyتسهیالتyبهyدسترسیyyyyyy

yyyyyyفضايyاختصاصیyکارکنان7

8yyپرستاريyایستگاهyyyyyy

فضای مربوط به هر تخت بستری نوزادپ

yyyyyyآراستگیyتختyهایyبستریyنوزادان1

yyyyyyتسهیالتyبرایyمشارکتyخانوادهyبرyبالینyنوزاد2

yyyyyyفضاyبرایyنگهداریyوسایلyشخصيyخانوادهyyوyنوزاد3

عوامل محیطی مرتبط با حواس نوزاد بستریت

yyyyyyمیزانyنورyوyروشناییyفضایyمراقبتyنوزادان1

yyyyyyمیزانyسروصداyدرyفضایyمراقبتyنوزادان2

yyyyyyمیزانyرفتyوyآمدهاyدرyفضایyمراقبتyنوزادان3

4yنوزادyبینایيyمحدودهyفیزیکیyعواملyyyyyy
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yyyyyyنوعyتجربیاتyبویایيyنوزادانyبستری5

yyyyyyنوعyتجربیاتyچشایيyنوزادانyبستری6

yyyyyyنوعyتجربیاتyالمسهyنوزادانyبستری7

yyyyyyوضعیتyدماyوyتهویهyبخشyمراقبتyنوزادان8

yyyyyyجمعyبندیyمبحثyفضايyفیزیکيyبیمارستانyوyبخشyمراقبتyنوزادانث

IIفلسفه و مراقبت نوزاد محور

منابع و امکانات برای حمایت بدنی نوزادالف

1
yنوزادyگرفتنyآغوشyدرyوyمراقبyدستانyتوسطyبدنیyحمایتyمیزان

توسطyوالدین
yyyyyy

yyyyyyوضعیتyبسترyوyپوشاکyنوزاد2

3yyنوزادy»تنظیميyخود«yبرقراريyبرایyحمایتيyاقداماتyمیزانyyyyyy

مراقبت هاي شایع در نوزادان ب

yyyyyyمیزانyحمایتyنوزادyبرایyحفظyوضعیت،yحرکاتyوyتونyعضالنيyمطلوب1

yyyyyyچگونگیyتغذیهyنوزادy)گاواژ/yپستان/yبطري(2

yyyyyyچگونگیyحمایتyنوزادyبرایyآروغyزدن3

yyyyyyچگونگیyتعویضyپوشکyوyمراقبتyهايyپوستيyنوزاد4

yyyyyyچگونگیyحمامyدادنyنوزاد5

yyyyyyچگونگیyمحفوظyنگهداشتنyاطالعاتyپروندهyنوزادyوyحفظyحریمyوي6

تدابیر مراقبتی در راستای حمایت و سازماندهی خواب و بیداري نوزادپ

yyyyyyبرنامهyزمانyبندیyانجامyاقداماتyمراقبتيyنوزاد1

yyyyyyزمانyبنديyوyتواليyتعامالتyمراقبتيyنوزاد2

yyyyyyاقداماتyمراقبتیyدرyحمایتyمرحلهyانتقاليyخوابyوyبیداريyنوزاد3

yyyyyyاقداماتyمراقبتیyدرyحمایتyمرحلهyخوابyعمیقyنوزاد4

yyyyyyجنبهyهايyفیزیکيyمحیطyبرایyساماندهیyهوشیاريyنوزاد5

yyyyyyجنبهyهايyاجتماعيyمحیطyبرایyساماندهیyهوشیاريyنوزاد6
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yyyyyyرفتارخوانیyنوزاد7

ارزیابي و مدیریت کاهش دردت

yyyyyyواکنشyکارکنانyنسبتyبهyکاهشyدردyنوزاد1

yyyyyyوجودyدستورعملyمکتوبyکاهشyدردyدرyنوزاد2

yyyyyyمیزانyارزیابیyدردyحادyوyمزمنyنوزادyتوسطyمراقب3

4
yدرyزاyاسترسyیاyدردناکyدرمانيyاقداماتyانواعyازyمراقبyآگاهيyمیزان

نوزادان
yyyyyy

yyyyyyاجرایyروشyهايyغیردارویيyتخفیفyدردyحادyوyمزمنyyدرyنوزادان5

6
yحادyدردyتخفیفyهايyروشyبودنyمؤثرyارزیابيyدرyمراقبyتوانایيyمیزان

وyمزمن
yyyyyy

yyyyyyمهارتyمراقبyدرyشناختyعالئمyقطعyداروهايyمخدرyدرyنوزادان7

مستندسازيyدرyبخشyمراقبتyنوزادانث

1
ثبت و نگهداری کلیه مستندات گروه درمانی درکنار هم و در یک 

پرونده
yyyyyy

2
yیگانهyتکامليyمراقبتyانجامyبرایyمراقبتیyهایyبرنامهyترکیبyوyمحتوا

برايyهرyنوزاد

3
yمراقبت yاجراي yبراي yمراقبتی yهایyبرنامه yبازنگری yو yریزيyبرنامه

تکامليyازyزمانyپیشyازyتولدyنوزاد

yyyyyyمستندسازيyرفتارهايyنوزاد4

5
yریزیyبرنامه(yبستريyنوزادyازyاختصاصیyمراقبتيyبرنامهyچارچوبyوجود

برایyمراقبتyازyنوزاد(
yyyyyy

کارکنان پرستاریج

yyyyyyتقسیمyکارyکارکنانyپرستاری1

2yنوزادyکنندهyمراقبتyاصلیyگروهyتشکیلyyyyyy

3
yحمایتyبرایyبخشyپرستارانyتعدادyبودنyانعطافyقابلyوyتناسب

نوزادyوyخانواده
yyyyyy

جمع بندی مبحث فلسفه و مراقبت نوزاد محور چ
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IIIفلسفه و مراقبت خانواده محور

فلسفه مراقبت خانواده محور در بخش مراقبت نوزادانالف

1yهاyخانوادهyحمایتyبرyمبنیyنوزادانyمراقبتyبخشyرسالتyyyyyy

2yوالدینyخصوصيyحریمyبهyاحترامyyyyyy

yyyyyyدسترسيyوالدینyبهyاطالعاتyپزشکیyنوزاد3

yyyyyyمیزانyمشارکتyدادنyوالدینyدرyمراقبتyنوزاد4

تعامل کارکنان با خانوادهب

yyyyyyرابطهyعاطفیyبینyکارکنانyوyوالدینyنوزاد1

y2بستريyنوزادyازyمراقبتyدرyخانوادهyنقشyوyجایگاهyyyyyy

y3هاyگیریyتصمیمyدرyآنهاyدادنyمشارکتyوyوخانوادهyکارکنانyبینyتعاملyyyyyy

y4والدینyبهyپزشکيyاطالعاتyارائهyچگونگیyوyبخشyتعامالتyلحنyyyyyy

حمایت از خانواده در بیمارستان پ

1yyزایمانyبخشyدرyپذیرشyزمانyدرyخانوادهyحمایتyyyyyy

yyyyyyحمایتyخانوادهyبرایyزمانyزایمانyمادرyوyتولدyنوزاد2

3
yحمایتyدرyخودyنقشyاهمیتyازyبخشyغیردرمانیyکارکنانyبودنyآگاه

ازyنوزادyوyخانواده
yyyyyy

yyyyyyوجودyگروهyهایyحامیyوالدین4

yyyyyyبرگزاریyجلساتyغیررسمیyآشناییyوالدینyباyیکدیگر5

yyyyyyاجازهyمالقاتyوyمراقبتyنوزادyتوسطyخواهرyوyبرادر6

درyنظرyگرفتنyفضایيyبرايyاستراحتyوyمراقبتyازyسایرyفرزندانyخانواده7

میزانyحمایتyخانوادهyهاyدرyزمانyفوتyجنینyیاyنوزاد8

حمایت اجتماعی خانوادهت

1yخانوادهyهایyپرسشyبهyپاسخگویيyبرايyکتابخانهyوجودyyyyyy

2
yزایمانyمرخصیyطولyدرyوالدینyبرايyاقتصاديyهايyحمایتyوجود

yنارسyنوزادyازyمراقبتyو
yyyyyy

3yخانوادهyحمایتyبرايyشناسيyروانyگروهyوجودyyyyyy
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yyyyyyوجودyمنابعyحمایتيyبرايyخانوادهyهايyپرخطرyازyنظرyشرایطyاجتماعي4

برنامه ریزي براي پذیرش و ترخیص نوزادث

1yyنوزادyتولدyبرایyمادرyبستریyچگونگیyوyزمانyبرایyبیمارستانyبرنامهyyyyyy

2yنوزادانyمراقبتyبخشyبهyنوزادyانتقالyyyyyy

3yنوزادyترخیصyبرنامهyدرyخانوادهyمشارکتyyyyyy

yyyyyyمحتوایyبرنامهyترخیصyنوشتهyشدهyبرایyنوزاد4

مشارکت دادن خانواده در تصمیم گیري هاج

1yنوزادyازyمراقبتyدرyاصليyعنصرyعنوانyبهyخانوادهyبهyدادنyاهمیتyyyyyy

yyyyyyنشستyهايyخانوادهyباyگروهyمراقبان2

yyyyyyعضویتyخانوادهyدرyکمیتهyهاyوyشوراهايyتصمیمyگیريyبیمارستانی3

4yهاyمشیyخطyتعیینyمشاورهyهیئتyدرyخانوادهyعضویتyyyyyy

5yبخشyرئیسهyهیأتyدرyخانوادهyعضویتyyyyyy

جمع بندی مبحثyفلسفه و مراقبت خانواده محور چ

IVفلسفه و مراقبت کارکنان محور

فلسفه، ساختار تشکیالتی، آموزش و حمایت کارکنانالف

1
yتکامليyحمایتیyمراقبتyخصوصyدرyنوزادانyمراقبتyبخشyرسالت

اختصاصيyخانوادهyمحور
yyyyyy

yyyyyyثابتyبودنyگروهyمراقبتیyنوزادyوyخانواده2

yyyyyyانسجامyوyهماهنگيyگروهyمراقبتی3

yyyyyyجایگاهyپزشکyفوقyتخصصyنوزادانyدرyبخش4

5yنوزادانyباyکارyسابقهyباyپرستاريyنیرويyجذبyهايyسیاستyyyyyy

yyyyyyآشناسازيyپرستارانyتازهyواردyبخشyمراقبتyنوزادان6

yyyyyyحمایتyپرستارانyتازهyواردyدرyبخش7

yyyyyyجایگاهyکارکنانyپرستاریyدرyگروهyمراقبتیyنوزاد8
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9
yدرمانيyگفتارyوyفیزیوتراپيy،کاردرمانيyجملهyازyنوزادانyدرمانگرyوجود

درyگروهyمراقبانyنوزاد
yyyyyy

yyyyyyوجودyدرمانگرyتنفسيyنوزادانyدرyگروهyمراقبانyنوزاد10

11
yگروهyدرy)Developmental Specialist(تکاملyمتخصصyوجود

مراقبانyنوزاد
yyyyyy

12yyنوزادyمراقبانyگروهyدرyNIDCAPyخبرهyکارشناسyحضورyyyyyy

13NIDCAPyتخصصيyگروهyوجودyyyyyy

yyyyyyوجودyروانyپزشکyمشاورyکارکنان14

15yبخشyدرyمشکلyحلyمشاورانyوجودyyyyyy

16yنوزادانyمراقبتyبخشyمختصyاجتماعيyمددکارانyوجودyyyyyy

17yنوزادyمراقبانyگروهyدرyنوزادانyمختصyتغذیهyمتخصصyوجودyyyyyy

18
yگروهyعضوyوyنوزادانyمراقبتyبخشyمختصyشیردهيyمشاورyوجود

yنوزادyمراقبان
yyyyyy

19)Developmental Pediatrician(yکودکانyتکاملyمتخصصyوجودyyyyyy

20yکارکنانyوyخانوادهy،نوزادyزمینهyدرyکارکنانyآموزشyyyyyy

yyyyyyآموزشyمراقبتyتکامليyبرایyپرستارانyبخشyمراقبتyنوزادان21

yyyyyyآموزشyمراقبتyتکامليyبرایyکادرyدرمانیyوyغیردرمانیyبخشyمراقبتyنوزادان22

23
yبخش yشغلی yهایyگروه yاز yیک yهر yاختصاصی yآشناسازي yبرنامه

مراقبتyنوزادان
yyyyyy

24yنوزادانyمراقبانyگروهyترکیبyyyyyy

25yآنهاyتحصیلیyمدرکyباyکارکنانyوظایفyشرحyبودنyمرتبطyyyyyy

yyyyyyآموزشyپیوستهyکارکنانyبخشyمراقبتyنوزادان26

دستگاه مدیریتی بیمارستانب

yyyyyyدسترسيyآسانyبهyمدیرانyارشدyبیمارستان1

yyyyyyتدوینyخطyمشیyهایyبخشyمراقبتyنوزادان2

منابع حمایتي انسانی برای کارکنان پ

1yنوزادانyمراقبتyبخشyکارکنانyبرایyحمایتیyخدماتyوجودyyyyyy
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2
yبخشyکارکنانyبهyحمایتيyخدماتyارائهyمرکزyجغرافیاییyموقعیت

مراقبتyنوزادان
yyyyyy

yyyyyyبرنامهyهایyتکریمyکارکنانyبخشyمراقبتyنوزادان3

4yبخشyهمکارانyسويyازyخاطرyامنیتyتأمینyyyyyy

دستگاه های اجتماعی حامی برای ترخیص نوزاد ت

1yنوزادyترخیصyیاyانتقالyبرنامهyجزئیاتyyyyyy

2yمقصدyوyمبدأyبیمارستانyدرyنوزادyانتقالyگروهyبینyارتباطyوجودyyyyyy

3yجامعهyدرyسالمتyمراقبانyوyنوزادانyمراقبتyبخشyبینyارتباطyوجودyyyyyy

4
yسالمتyخدماتyمراکزyباyنوزادانyمراقبتyبخشyبینyارتباطyوجود
درyجامعهyبرایyپیگیريyشیرخوارyپرخطرyترخیصyشدهyازyبیمارستان

yyyyyy

5yمنزلyدرyمراقبتyخدماتyوyنوزادانyمراقبتyبخشyبینyارتباطyyyyyy

yyyyyyمشاورهyحینyبستریyنوزادyباyواحدyهایyمداخلهyزودهنگامyدرyجامعه6

7yنوزادyپیگیريyخدماتyارائهyمراکزyوyنوزادانyمراقبتyبخشyبینyارتباطyyyyyy

جمعyبندیyفلسفهyوyمراقبتyکارکنانyمحورyث

Vyنوزادانyمراقبتyبخشyوyبیمارستانyتوسطyشدهyاخذyامتیازyمجموع



فصل
6منابع و مآخذ
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