
 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

 نوزاد نارس

 نام و نام خانوادگی:  تاریخ پذیرش:  تشخیص:  پزشک معالج:

 
 بیمار محترم ضمن آرزوی سالمتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید: 

: مراقبت در منزل    

  ین داشته، لذا در ا  یشتریب  یداری ، تعداد دفعات بیدهبا نوزادان رس  یسهنوزادان در مقا  ینا -

 . یدمورد نگران نباش

پزشک خود    یا  ی ای و واکسیناسیون منظم با مراکز بهداشتمعاینات دوره   یاست که برا   بهتر  -

 . یددر ارتباط باشبه صورت منظم 

 مراقب باشید که نوزاد روی شکمش نخوابد.   -

در   - نوزاد  دادن  قرار  بخاری،از  شوفاژ،  کنار  و  رادیاتور  کولر  باد  تابش    جریان  یا  و  پنکه  یا 

 مستقیم آفتاب پرهیز شود. 

باشد. معموال پوشاندن کاله، جوراب و   الزم است شیرخوار  - دستکش    پوشش مناسب داشته 

به خصوص در فصول سرد سال توصیه می  حتی هفته  در روزها و  از ترخیص،  بعد  اول  های 

 شود. 

  36/ 5تا    36زیر بغل  یررت نوزاد )درجه حرارت مناسب بدن نوزاد با تب گدرجه حرا  کنترل -

 باشد. سرمای بدن نوزاد می مشکالت گرما و گراد( بهترین راه پرهیز از سانتی 

و لذا    باشندی م  یهتغذ  ی برا  یشتری صبر و حوصله ب  یازمند که دارند، ن  ی ضعف جسمان  یل دله  ب -

 . یداو وقت بگذار یهتغذ ی ها براساعت  یحت یدممکن است مجبور شو

درصورت خواب بودن    ساعت الزم است.  2/ 5تا    2تداوم تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک هر   -

ساعت احتمال کاهش قند خون وجود دارد لذا بهتر است تغذیه با شیر    4  تا  3نوزاد بیشتر از 

 یدار کردن شیرخوار از سر گرفته شود. قبل از رسیدن به این حد با ب

  ید به تول  یکتحر  تانینهتا س  یدبار در روز بدوش  8تا    6را در فواصل منظم حدود    شیرتان -

 شود.  یرش

گرم بهترین معیار    200  تا  150ایگرم یا هفته   30  تا  20  خیس بودن کهنه و وزن گیری روزانه -

 گیری مناسب است. برای وزن 

با سن حامل  نوزادان  - از  نارس  از    34گی کمتر  و وزن کمتر  نوزادان    2000هفته  تمامی  و  گرم 

دارند، در معرض خطر بیماری    یدستگاه کمک تنفس   یانارسی که سابقه دریافت اکسیژن و  

نارسی شبکیه چشم قرار دارند. که در صورت عدم درمان ممکن است سبب نابینائی شود.  

یا چشم پزشکی که   تخصص شبکیه چشم وهفتگی توسط فوق  6 تا 4لذا این نوزادان بایددر 



 

 آموزش به بیمار و خانواده 

 مراقبت های پس از ترخیص 

 

 نوزاد نارس

معین   پزشک  چشم  توسط  بعدی  مراجعات  شوند.  معاینه  دارند  زمینه  این  در  کافی  تجربه 

 گردد. می

و از قطع آن بدون    یددهد را مرتب و سر وقت به نوزاد بدهی که پزشک دستور مداروهایی   -

 . کنید یاجازه پزشک خوددار 

  ی سونوگراف  یی، شنوا  یابی نوزاد توسط پزشک ، ارز  ینه پزشک جهت معا  ید صورت صالحد  در -

 مغز و لگن اقدام شود. 

نوزاد جلوگ  و سرما  یتنفس   یعفونت مجار   یکه دارا  ی از تماس کسان - با    یری خورده هستند 

 ها به نوزاد نارس شود. بوسیدن نوزاد ممکن است باعث انتقال بیماری  . کنید

ماه  - در  است  زندگبهتر  اول  مسافرت های  از  نارس  نوزاد  طوالنیی  در    و   های  حضور 

 های شلوغ پرهیز شود. میهمانی 

 . کنیدکمک اعضاء خانواده در مراقبت از نوزاد خود استفاده  از -

نارس ظرف - نوزادان  برایمحدودتر  یت چون  باش  ی بهبود  ی  مراقب  دارند  خواب    ید در و رشد 

 نشود.  یجادنوزاد اختالل ا

 شود.  یکاز حد تحر یشنور و لمس ب  یط،مح  یسر و صدا  یله نوزاد به وس یدنبا -

  ی ها   دوره   ی توانیدکرد م  یدا پ  یبا ثبات تر   ی جسم  یط تر شد و شرا  ه   ید که نوزاد رس  ی زمان -

 . یداو انجام ده یشکم مادر و ماساژ را برا  یقراردادن نوزاد رو   ییکانگورو مراقبت منظم

  برای   الزم  آمادگی  از  است  بنابراین الزم   و   باشد  می   شما  عهده  بر  نوزاد  از  مراقبت  مسئولیت -

 :باشید زیر برخوردار  مهارتهای ایجاد

  تجهیزات   و  دارو  از  استفاده  نوزاد و نحوه  از  اساسی  های  نوزاد و مراقبت  ریوی  قلبی،  احیاء -

 منزل   در پزشکی

 کنید مراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرز  مواردصورت مشاهده  در
 .. .  یا تشنج و های مکرر، بی حالی و مانند تب، شیر نخوردن، مکیدن ضعیف، استفراغ   عالئمی -

 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی  -

 


