قلبی ٍ کلیَي باضذ اها اغلب ػلت خاصی پیذا ًوی ضَد .

هی باضذ  ،بلکِ دٍضیذى هٌظن پستاى باػث تَلیذ بیطتز ٍ

بِ طَر کلی هادراى سالن  ،بیطتزًَساداى با ٍسى طبیؼی در

بیطتز ضیز گطتِ ٍ ٌّگاهی کِ بچِ تَاًایی هکیذى را بذست

ًَساداى پزُ هچَر یا ًارس هی گَیٌذ  .بِ طَر طبیؼی ًَساد

سهاى هقزر ًسبت بِ هادراى بیوار ٍ سَء تغذیِ اي بِ دًیا

آٍرد  ،هی تَاًذ بِ خَبی ٍ بِ اًذاسُ ي کافی اس پستاى

در ایي حالت اًذاسُ ٍ ٍسى کوتزي دارد سیزا ٍقت کوتزي

خَاٌّذآٍرد.

تغذي کٌذ .ضزٍع سزیغ ضیز خطک هٌجز بِ قطغ ضیزهادر
ُ

بزاي رضذ درٍى رحوی داضتِ است .اٍ سهاى کافی بزاي

ًَساداى با ٍسى کوتز ،بِ هزاقبت ٍیژُ ٍ تَجِ خاظ بِ

ٍ هحزٍهیت ًَساد ًارس اس ضیز هادر ٍ فَایذ آى هی ضَد .

تکاهل اػضاء حیاتی هثل کلیِ ّا ،ریِ ّا کبذ ٍ ً ...ذاضتِ ٍ

تغذیِ ٍ درجِ حزارت ًیاس دارًذ اس آى ّا بایستی بِ دقت

دستگاُ گَارش ًَاسد بسیار حساس بَدُ ٍ با ضیز هادر

هکاًیسن تٌظین درجِ حزارت بذى اٍ ًیش بِ خَبی تکاهل

هزاقبت ضذُ ٍ اس ػفًَت ٍ سزها هحافظت گزدًذ ًَ.ساد

هطکل خاصی را ًخَاّذ داضت ّ.زگًَِ تالش بایستی

ًیافتِ است ٍ بذى اٍ در سهستاى  ،سزد ٍ در تابستاى  ،گزم

ًارس هوکي است ًیاس بِ بستزي ضذى ٍ هزاقبت در

بزاي ضیزدّی هادر بِ ًَساد صَرت گیزد .

هی گزدد .تغذیِ اٍ هطکل بَدُ  ،سیزا قذرت ٍ ّواٌّگی

بیوارستاى دا ضتِ باضذ  .گاّی ًَساداى ًارس تَاى یا

ٌّگاهی کِ ًَساد ًارس بِ ٍسى  2500گزم رسیذ ،هزاقبت

نوزادان نارس
 38حاهلگی بذًیا هی آیٌذ

بِ ًَساداًی کِ قبل اس ّفتِ

کافی جْت هکیذى ًذارد  .چٌیي کَدکی بِ آساًی تحت

ّواٌّگی السم بزاي ضیز خَردى را ًذارًذ

ّجَم ػفًَت ّا قزار هی گیزد ٍسؼت هطکالت ٍ

بزاي اٍ السم بَدُ بٌابزایي هادر هی تَاًذ ضیز خَد را با

در ابتذا در هَرد بلٌذ کزدى ٍ بغل ًوَدى اٍ دچار ٍحطت

ضایؼات بستگی بِ هیشاى ًارس بَدى اٍ دارد ًَ.ساداًی کِ

فطزدى ّالِ رًگی ًَک پستاى با اًگطتاى دٍضیذُ ٍ بِ

ضًَذ ٍلی پس اس هذتی ػادت خَاٌّذ کزد .ایي ًَساداى

بِ هَقغ بِ دًیا هی آیٌذ ٍلی ٍسى کوتز اس  2/5کیلَگزم

ٍسیلِ ي ضیطِ ضیز با سَراخ ریش یا با لَلِ اي کِ اس طزیق

ظزیف ّ ،واًٌذ بقیِ ًَساداى با ٍسى باالتز ٌّگام تَلذ ،

دارًذ را ًَساداى کن ٍسى هی گَیٌذ .ایي اهز هوکي است

بیٌی یا دّاى در هؼذُ گذاضتِ هی ضَد ًَ ،ساد را تغذیِ کٌذ

رضذ ٍ تکاهل پیذا خَاٌّذ کزد .آى ّا هوکي است حتی

بِ ػلت تغذیِ ضؼیف هادر یا ػفًَت ّا یا بیواري ّاي

 .در ایي سهاى ًِ تٌْا ضیز هادر  ،بْتزیي غذا بزاي کَدک

افشایص ٍسًطاى سزیغ تز اس بقیِ باضذ  .در ابتذا هوکي است

1

2

اها ضیز هادر

خاظ دیگزي را ًیاس ًخَاّذ داضت ٍ.الذیي هوکي است

3

بِ ًظز بزسذ کِ فؼالیت ٍ رضذ کوتزي ًسبت بِ سایز بچِ

کطیذُ بِ ػقب ًگِ داریذ  .قسوت فَقاًی بٌذ درست سیز

ّاي ّن سي خَد دارًذ ٍ ،لی بِ سٍدي بِ حذ آى ّا

گزدى ًَساد است  .ایي حالت هَقؼیت سز را بزاي باس ًگِ

خَاٌّذ رسیذ ٍ .الذیي ًبایستی بِ هزاقبت ّاي ٍیژُ اس اٍ

داضتي راُ َّایی هٌاسب تز هی کٌذ ٍ سبب تواس چطن

اداهِ دادُ ٍ ػلت را ظزیف ٍ حساس بَدى اٍ ػٌَاى کٌٌذ

بِ چطن بیي هادر ٍ ًَساد هی ضَد ٍ اس خن ضذى سز بِ جلَ

.با ًَساد ًارس بایستی پس اس طی دٍراى حساس ٍ حیاتی

ٍ خن ضذى بیص اس حذ آى بِ ػقب جلَگیزي هی کٌذ .

ّ،واًٌذ یک بچِ طبیؼی رفتار ضَد .

بایذ راًْا خن ضذُ ٍ در یک حالت قَرباغِ اي قزار گیزد .

مراقبت مادرانه آغوشی چیست و چرا اهمیت

باسٍّا ًیش خن ضذُ باضذ  .لباس ًَساد بایذ جلَ باس باضذ کِ

دارد؟

تواس پَست جلَي تٌِ ًَساد با جلَي سیٌِ هادر بزقزار

هزاقبت هادراًِ آغَضی ًَػی هزاقبت اس ًَساداى ًارس

گزدد  .بزاي حفظ درجِ حزارت سز ًَساد بایستی بِ ٍسیلِ

است کِ در آى ًَساد در تواس پَستی طَالًی با هادر قزار

کالُ پَضیذُ ضَد .

داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی تْزاى
بیوارستاى کَدکاى بْزاهی

کد) 10- 1( :

هی گیزد  .ایي رٍش قابل استفادُ  ،آساى ٍ هَثز بزاي
ارتقاي سالهتی ٍ بْذاضت ًَساداى ًارس هی باضذ .

مراقبت از نوزاد نارس

ًَساد را در ٍسط سیٌِ هادر ٍ در حالت ػوَدي بِ صَرت
سیٌِ بِ سیٌِ قزار دّیذ ٍ اٍ را با یک بٌذ هحکن ببٌذیذ  .سز
را بِ یک طزف بزگزداًیذ ٍ گزدى را در ٍضؼیت کوی
4
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