
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 نکروزان آنتروکولیت

الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 انجام گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر  آنتروکولیت نکروزان

 درمان ❖

 است. الزم ویژه هایو مراقبت وریدی تغذیهتجویز  جهت در بیمارستان ، بستریبیماری تا شدید در موارد متوسط ✓

 خواهند داشت. مبتال روده برداشتن وبه جراحي نیاز  مبتال  درصد نوزادان 70 ✓

 غذیهت ❖

  گیرد.صورت مي با وصل سرم مایعات داخل وریدی ، تغذیه نوزاد از طریق تزریقبا شیر را نداده است نوزاد تا زماني که پزشک اجازه تغذیه ✓

 .ذوب شیر از پرستار نوزاد خود کمک بگیرید و انجماد ،ذخیره ،نگهداری ،جهت برقراری جریان ✓

ظروف تمیز  و باشود دوشیده  مادر ، لذا بایستي شیرشودداده ميبه نوزاد لوله معده  های کم و اغلب باابتدا شروع تغذیه با شیر مادر، شیر در حجمر د ✓

شیر مازاد  برچسب روی ظرف شیر درج شود. تاریخ تهیه شیر با نام نوزاد و در اطراف ظرف به بیمارستان حمل شود. کیسه یخیا  یخ همراه بادردار 

 .شود بر نیاز، بایستي در فریزر نگهداری

به آرامي از  د و شیر راید تحت نظر پرستار این روش تغذیه را یاد بگیریتوانمي صورت گیرد ولي توسط پرستار ممکن است ابتدا تغذیه با لوله معده و ✓

  د.یلوله به نوزاد خود بده طریق

د، تا یگذارب در این هنگام سینه خود را در دهان نوزاد شود.مي شروعمکیدن با سینه مادر  پزشک، وقتي حجم شیر افزایش یافت، بنا به دستور ✓

 .تدریج قطع و کل حجم شیر با سینه مادر یا شیشه داده شود طوریکه تغذیه با لوله معده بهب ،مکیدن را یاد بگیرد شیرخوار تدریجاَ

 

 مراقبت  ❖

 گیرد. ویژه تحت مراقبت قرار ميهای نوزاد پس از جراحي در بخش مراقبت ✓

 .دیمقررات بخش را رعایت کن د ویمدت دو دقیقه بشوی های خود را با مایع مخصوص بههنگام ورود به بخش بایستي دست ✓

 های متصل به نوزاد خود خودداری کنید.ها و رابطاز دستکاری سرم ✓

 خواهد شد. دادهنوزاد شما  هداروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار ب ✓

 کنید.با تیم مراقبتي در زمان انجام اقدامات تشخیصي و درماني همکاری  ✓

 مواظب باشید در زمان بغل کردن نوزاد برانول یا لوله سرم از دست نوزاد شما خارج نشود. ✓

 ممکن است روزانه از نوزاد شما خونگیری شود. ✓

 .باشد، تماس و ارتباط عاطفي خود را با او قطع نکنیدویژه بستری ميهای طي مدتي که نوزاد شما در بخش مراقبت ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یراهنمادستورالعمل و 

 نکروزان آنتروکولیت

 غذایي رژیم ❖

 جهت جلوگیری از یبوست مرتب نوزاد خود را شیر دهید. ✓

 مراقبت  ❖

 قرار گیرد. تحت نظر  مرتب جراح اطفال با مشورتباید  نوزاد، بعد از عمل تا حصول بهبودی کامل ✓

 پانسمان محل عمل جراحي نوزاد را به روش استریل تمیز و توسط افراد ماهر در این زمینه تعویض کنید.و مراقب زخم ناحیه عمل باشید  ✓

 سعي کنید محل عمل جراحي با ادرار و مدفوع آلوده نشود. ✓

 محل عمل جراحي را روزانه از نظر قرمزی و وجود ترشحات مورد بررسي قرار دهید. ✓

 کنید. بررسيبه طور مداوم را مقدار مدفوع و نوع مواد دفعي  ✓

خونریزی نداشته و  ، استوما باید صورتي رنگ باشددائماَ بررسي کنید از نظر خونریزی و رنگ مراقبت کنید و آن را روده به شکم(  سوراخ)از استوما  ✓

 باشد. 

 ملتهب یا زخم باشد.  ،، پوست نباید خشکاز پوست اطراف استوما مراقبت کنید ✓

 توصیه شده توسط پزشک برایاز پماد  صورت گیرد. با آب ولرم تا گرم و بر اساس دستور پزشک باید پوست اطراف آن فقطکلستومي و  شستشوی  ✓

 . کنیدپوست اطراف استوما استفاده 

 . کنید از پارچه نرم و تمیز استفاده کلستومي برای تمیز کردن ناحیه ✓

تا کیسه کلستومي  های نازک و آزاد استفاده کنیداز لباسبسته شود. کلستومي ناحیه پوشک نوزاد زیر  ،استوما جهت جلوگیری از فشار روی ناحیه ✓

 تحت فشار نباشد.

ولي توجه داشته باشید بقایای صابون به داخل محل کلستومي داخل نشود بهتر  آن براحتي حمام دهید.توانید نوزاد خود را با کیسه یا بدون شما مي ✓

 استفاده کنید.های بدون چربي است از صابون

 کیسه را تخلیه یا تعویض کنید.هنگامي که نصف حجم کیسه پرشد  ✓

 فاصله بگیرید. و یا در صورت امکان از کودک خود دید از ماسک استفاده کنیدچار سرما خوردگي هست در صورتي که ✓

 کنید.های عفوني و سرماخورده با نوزاد خود خودداری از تماس افراد مبتال به بیماری ✓

 .اد در معرض افراد سیگاری قرار نگیردنوزمواظب باشید  ✓

 دست های خود را بشویید. س قبل و بعد از تماس با نوزادپ باشدمهمترین عامل کنترل عفونت شستشوی مرتب دست به روش صحیح مي ✓

 .داغ است احتماالً تب دارد نوزادکنید که پیشاني . اگر احساس ميدیا لمس کنی درا ببوسی نوزاداین است که پیشاني  شناسایي تب ک راه سریعی ✓

 ید و خودسرانه آن را قطع نکنید. در صورت تجویز آنتي بیوتیک در منزل آن را سر ساعت به نوزاد بده ✓

 زمان مراجعه بعدی ❖

 کنید. به پزشک مراجعه م بیماری مانند اتساع شکم، تهوع و استفراغ و ...  در نوزاد سریعاًدر صورت مشاهده عالی ✓

 به پزشک مراجعه کنید. عوارض بعد از عمل جراحي مانند تب و ترشحات بدبو از محل عملدر صورت مشاهده  ✓

 مراجعه کنید.گیری درمان به پزشک در فواصل منظم و مشخص جهت پي ✓

 طول درمان به پزشک مراجعه کنید.م جدید و غیر قابل توجیه در در صورت مشاهده عالی ✓
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