
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 مکونیوم تیک

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

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیردتیک مکونیوم 

 درمان ❖

جلوگيري نوزاد  ورود مواد به ريه از وتخليه معده  اتمحتويشود تا ميلوله معده گذاشته  متولد شده اند،مکونيوم دفع براي تمام نوزاداني که با  اغلب ✓

 .شود

 :شامل جهت نوزاداني که تعداد تنفس بااليي دارنددرمان حمايتي  ✓

 شود.ميانجام  برگردد،رنگ طبيعي به نوزاد  پوست تا زماني که درماني اکسيژنکالهک: شامل اکسيژن تراپي از طريق  ▪

 خوني گازهاي شريانيبررسي  ▪

 استفاده از مايع درماني و يا سرم و يا دادن شير از راه لوله ▪

 ايجاد محيط آرام و بدون محرک ▪

 شود.ميباشد و از کاهش درجه حرارت بدن نوزاد جلوگيري ميدرجه  34تا  32نگهداري نوزاد در حد درجه حرارت محيط  حفظ دماي بدن نوزاد: ▪

 شود.مياستفاده ها ساعت از آنتي بيوتيک  48با توجه به اينکه در اين نوزادان احتمال ابتال به عفونت نيز مطرح است به مدت  ✓

 

 تغذیه ❖

 تغذيه دادن شير از راه لوله و يايا سرم مايعات داخل وريدي شود و با استفاده از ميتغذيه از راه دهان تا بهبود وضعيت تنفسي به تاخير انداخته  ✓

 شوند.مي

ذوب شير از پرستار نوزاد خود کمک  و انجماد ذخيره ، نگهداري شير ، جهت برقراري جريان شير، ،نباشدکه نوزاد شما قادر به شير خوردن  ر صورتيد ✓

 .بگيريد
 

 مراقبت  ❖

 نوزاد خود خودداري کنيد.از دستکاري سرم ها و رابط هاي متصل به  ✓

 داروها طبق تجويز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار براي نوزاد شما اجرا خواهد شد. ✓

 با تيم مراقبتي در زمان انجام اقدامات تشخيصي و درماني همکاري نماييد. ✓

 ج نشود.مواظب باشيد در زمان شيردهي يا بغل کردن نوزاد برانول يا لوله سرم از دست نوزاد شما خار ✓

 ممکن است روزانه از نوزاد شما خونگيري شود. ✓

 از دستکاري رابط اکسيژن نوزاد را خود داري کنيد . ✓

 دهي به نوزاد خود را شروع نماييد.توانيد شيرميدر صورت اجازه پزشک  ✓

کودک را در آغوش بگيرد تا  .قطع نکنيدباشد، تماس و ارتباط عاطفي خود را با او ميطي مدتي که نوزاد شما در بخش مراقبت هاي ويژه بستري  ✓

 تماس پوست با پوست انجام شود و از بيقراري نوزاد جلوگيري کنيد.

 
 

  

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth



 

 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 مکونیوم تیک

 تغذیه ❖

نوزاد  ،شود. پس از تحمل نوزاد و عدم استفراغ شيرميپس از کاهش تعداد تنفس براي نوزاد شما ابتدا از راه لوله و سپس از راه دهان تغذيه شروع  ✓

 گردد.ميترخيص 

 

 مراقبت ❖

 .داشته باشندتعداد باالي تنفس نوزاداني که بهبودي مي يابند ممکن است به مدت چند روز يا چند هفته  ✓

 از کاله استفاده کنيد .درجه حرارت بدن نوزاد را تا حد امکان ثابت نگه داريد.  ✓

او را گرم کنيد. تغييرات سريع درجه هوا مي تواند  "در هنگام تعويض لباس و حمام دادن از سرد شدن نوزاد جلوگيري کنيد. اگر نوزاد سرد شد بايد فورا ✓

 .شود گذراي نوزاد افزايش تعداد تنفسباعث 

 کند اين موضوع را به او گوشزد نماييد.ميبت و در صورتي فرد ديگري از نوزاد مراق ها رعايت گرددقبل از تماس با نوزاد شستن دست ✓

 و يا در صورت امکان از او فاصله بگيريد. ديد از ماسک استفاده کنيدچار سرما خوردگي هست در صورتي که ✓

 کنيد.از تماس افراد مبتال به بيماري هاي عفوني و سرماخورده با نوزاد خود خودداري  ✓

کشد زمان آن رسيده است تا سيگار را قطع کنيد. نيکوتين موجود مياگر شما يا فرد ديگري در منزل سيگار  .اد در معرض افراد سيگاري قرار نگيردنوز ✓

 .در سيگار براي نوزاد خطرناک است. از دکتر يا پرستارخود در مورد برنامه هاي ترک سيگار در جامعه سوال کنيد

 محيطي آرام و راحت را براي نوزاد فراهم کنيد . ✓

 شستشو دهيد. "وزاد مهم است و با استفاده از آب استريل ، دهان نوزاد را کامالبهداشت دهان ن ✓

 کودک را در آغوش بگيرد تا تماس پوست با پوست انجام شود و از بيقراري نوزاد جلوگيري کند. ✓

 

 زمان مراجعه بعدی ❖

 .ديمراجعه کن جهت پي گيري درمان چند روز بعد از ترخيص حتما به پزشک متخصص نوزادتان ✓

 قفسه سينه در زمان بازدم و کبودي اندام ها به پزشک مراجعه نماييد.عضالت در صورت افزايش تعداد تنفس به همراه تو کشيدن  ✓
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