
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 نوزاد از مراقبت

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

 گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام  مراقبت از نوزاد

 ینوزاد دوره ❖

 .می شودگفته  پس از تولد زندگی هفته اول 4یا  روز ۲۸نوزادی به دوره 
 

 در دوره نوزادیدالئل اهمیت مراقبت  ❖

  هابیماری  ات وخطر و لزوم حفظ نوزاد ازمراقبت از خود  در نوزادعدم توانایی  ✓

 مرگ های کودکان در سال اول زندگی مخصوصاّ در دوران نوزادی وقوع اکثر ✓

 زا  مقاومت بدن نوزاد در برابر سرما و گرما و میکروب های بیماریکاهش  ✓

 تغییر محل زندگی نوزاد از داخل رحم مادر به دنیای بیرون به علت زندگی جدید پس از تولد،  عدم تطابق سریع نوزاد با ✓

 

 مراقبت از نوزاد ❖

 توجه به دالئلی که در قسمت قبل گفته شد نوزاد نیاز به مراقبت خاصی دارد که در این قسمت به برخی از آن ها اشاره می شود:با 
 

 محل نگهداری نوزاد ❖

 درجه و هوای اتاق تازه باشد. ۲۸تا  ۲0برای حفظ درجه حرارت بدن نوزاد باید درجه حرارت اتاق  ✓

  با بستن در و پنجره از جریان سریع هوا یا کوران جلوگیری کنید.در اتاقی که نوزاد نگهداری می شود،  ✓

 .نوزاد را در سرما قرار ندهید  ✓

 .نپوشانید وزاد رابیش از اندازه ن ✓

 گشاد و راحت باشد. ،لباس نوزاد بایستی سبك  ✓

 مدت کوتاه خودداری کنید. حتی ب انجام این عملاز قنداق کردن نوزاد که یك عمل غیربهداشتی و زیان آور است بپرهیزید و از   ✓

 برای فهمیدن حرارت بدن نوزاد .نوزاد را نباید روی سطح سرد مثل مالفه یا ترازوی سرد گذاشت چون خیلی زود حرارت بدنش را از دست می دهد ✓

 . بگذاریدیا بروی قفسه سینه نوزاد دست  کنیدپاهای او را لمس  می توانید

 بخاری یا زیر کرسی گذاشت. وفاژ،نباید او را در معرض مستقیم خورشید از پشت شیشه، کنار شداغ شدن بدن نوزاد نیز خطرناک است.  ✓

 

 حمام کردن ❖

 ساعت پس از تولد حمام کرد بجز نوزادان کم وزن و بد حال. ۶تا  4نوزاد را باید بعد از  ✓

 بهتر است حمام کردن نوزاد حداقل یك روز در میان باشد.  ✓

 .نوزاد گرسنه هم به دلیل بی قراری از حمام کردن جلوگیری می کند حمام کرد.نباید نوزاد را با شکم پر  ✓

 .نوزاد را باید در محلی حمام کنید که گرم باشد و جریان تند هوا وجود نداشته باشد ✓

زاد و محل ختنه نداشته بلکه وجه اثر سوء روی ناف نو یچه تمام بدن نوزاد را با آب و صابون و یا شامپوی مناسب شستشو دهید. حمام دادن نوزاد به ✓

 شستشوی ناف با آب و صابون از بروز عفونت جلوگیری می نماید.

 آبی که برای حمام نوزاد استفاده می شود باید سالم و ولرم باشد. برای امتحان کردن دمای آب باید بجای دست از آرنج ✓
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 مراقبت از بند ناف   ❖

 خشك شدن بند ناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود. رنگ آن ابتدا زرد و سپس قهوه ای شده وبعد از یك تا دو هفته می افتد. ✓

 بند ناف و محل اتصال آن به بدن نوزاد را تمیز و خشك نگه دارید. ✓

 خشك شود. بند ناف در معرض هوا قرار گرفته و ✓

 از گذاشتن هر گونه پوشش بر روی بند ناف خودداری شود. نباید بند ناف را پانسمان کرد. ✓

 کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود. ✓

دا شدن از دست کاری و قرار دادن مواد آلوده بر روی بند ناف اجتناب کنید. ضمناّ استفاده از الکل نیز توصیه نمی شود زیرا الکل، خشك شدن و ج ✓

 بند ناف را به تاّخیر می اندازد.

 گاهی در محل اتصال بند ناف به بدن نوزاد، ترشح شیری رنگ و بی بو و یا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد. ✓

 اگر بند ناف قرمز شد یا ترشح خونی یا چرکی داشت باید نوزاد را فوری نزد پزشك برد.  ✓

 

 پای نوزاد در زمان سوختگی ادرار مراقبت از پوست ❖

 برای کهنه کردن نوزاد از پارچه های با جنس نخی و کمی ضخیم استفاده شود. ✓

 کهنه را مرتب عوض کرده و با آب ولرم شسته و پس از خشك شدن آن را اتو کنید.  ✓

 به مدت طوالنی از یك پوشاک یا کهنه استفاده نکنید. ✓

 .کنیدعوض  کهنه و مالفه های خیس را باید فوری ✓

 .ب ولرم شستشو دهیدنوزاد را مرتب با آ ✓

 . محل سوختگی را چرب کنید ✓

 

 سرماخوردگیمراقبت در زمان  ❖

نوزاد  اثر تماس بر هستند. سرماخوردگیعامل  یی کهها ویروس انواع به ریه و ، حنجرهحلق یعنی تنفس دستگاهاز ابتالی است عبارت سرماخوردگی

 شدهنوزاد تنفس وارد دستگاه سرماخوردگیویروسباشند،  و عطسه سرفه ، گلودرد،از بینی آبریزش و عالئمی مانند سرماخوردگیمبتال به که با افرادی

 .کندمبتال میرا و او 

نوزاد  کردن زیاد و قنداق ، پوشاندناتاقحرارت درجه باال بردن ید دانستبانقشی ندارد.  سرماخوردگی نوزاد در پیدایش محیط اتاق بودن سرد بنابراین

در صورت ابتال نوزاد به . داشت دور نگهمبتال به سرماخوردگی با افراد  باید او را از تماس بلکه ،حفظ نخواهد کرد او را ازسرماخوردگی وجه هیچ به

 نمایید:ویروس سرماخورگی موارد زیر را رعایت 

 .گراد باشدسانتیدرجه ۲۲تا  ۱۹ نوزاد بین اتاقدمای ✓

او  دست به دستکشید توانمی است نوزاد سرد و پای دستهمچنان اگر  ، ولیکنیداو  تن پوشاند بهنوزاد رامی و پای دست که بلندیلباس بهتر است ✓

نوزاد نمایانگر  دست بودن کرد و سرد او حس سینه قفسه روی گذاشتن با دست تواننوزاد رامی بدن گرمای .دیپوشانب با جوراب او را و پاهای هکرد

 .اونیست بدن دمای دقیق
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  تغذیه نوزاد با شیر خود را بیشتر کنید. ✓

 استفاده کنید.از دستمال نرم برای پاک کردن بینی نوزاد  ✓

 .کنیددر صورت افزایش تب و گرفتگی بینی و تنفس تند به پزشك مراجعه  ✓

 

  بینی گرفتگیمراقبت در زمان  ❖

باشد  گرم نوزاد زیادتر از معمول اتاق گردد و یا اگرهوای جمع مخاطی ترشحات باریك مجاری اگر در این ،است باریك نوزادان بینی مجاری چون

نیز مخاطی شود و ترشحات ، خشكگرمهوای با تنفس بوده مرطوب آمینوتیكمایع مادر بوسیله رحم در داخل که نوزاد مخاط بینی شود کهمی سبب

 اقدامات زیر را انجام دهید: بینی از گرفتگی جلوگیری شود. برای نوزاد بینی گرفتگی و سبب خشك

 گراد( سانتی درجه ۲۲باشد) و مطلوب نوزاد متناسب اتاق حرارت درجه  ✓

 .وجود آورد نوزاد به در اتاق بخار آب مقداری تواندیگر می یا وسایل سماوربرقی آوردن با جوش. باشد نیز مرطوب اتاق هوایاست  بهتر ✓

نوزاد را  بینی مجاری ایالیهشیر بصورت د چونید یا بدوشینوزاد خودبریز بینی خود را داخل نباید شیرپستان هیچگاه است نوزاد گرفته اگر بینی ✓

 .گرددنوزاد می بینی عفونت و لذا موجب ایجاد می کند میکروبها رشد نیز برای ضمن محیط بسیار خوبیدر  پوشاند.می

د یبریزاز شیردادن قبل بینی هرسوراخ داخلیا قطره بینی  نمك آب دو قطره نوزاد نمی تواند درست شیر بمکد. شما می توانید ،در صورت گرفتگی بینی ✓

 د.ینمایخارج  مخصوصیا پوآرهای چکان را با قطره تر شود وآنبینی داخل تا ترشحات

 

 نوزادان کردن عطسهمراقبت در زمان  ❖

 و عالیم از بینی با آبریزش توأم ، مگرنوزاد نیست سرماخوردگی نشانه کردن عطسه این کنند کهمی عطسه پی در پی طور به اکثر نوزادان

 ترشحاتتجمع علت و یا به نوزاد بوده بینیداخل به و گرم خشك یا هوای و خاک گـرد وارد شدن نتیجه کــردن عطســه .باشد دیگرسرماخوردگی

 گریه که مخصوصا وقتی شود ترشح زیادتر از معمول شفافی مایع است ممکن نوزادان بعضی از بینی .است بینی دیوارهو تحریك بینی در داخل

 .اقدامات زیر را در زمان عطسه بکار ببندید:بد نیست هم چندان ترشحات ایندفع شوند کهمی کنند یادچار سرماخوردگیمی

 .دینمای تخلیه آرامی بهاز شیردادن را مخصوصا قبل ترشحات پالستیکی چکان و یا با پوآر و قطره دیکن را پاک ترشحات نرم با دستمال ✓

 جهت جلوگیری از خشکی هوایی که نوزاد تنفس می کند محیطی مرطوب آماده کنید. ✓

 از بردن نوزاد در محیطی که دارای گرد و خاک فراوان است خودداری نمایید. ✓

 .دارد درمان و نیاز به است بینی عفونتنشانه باشد  غلیظ، سبز و یا زردرنگ نوزاد بینی ترشحات که در صورتی ✓
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 تب مراقبت در زمان  ❖

 اقدامات زیر را انجام دهید:در صورت وجود تب در نوزادان تب ممکن است نشانه عفونت جدی باشد، به افزایش دمای بدن تب گفته می شود. 

 شیردهی را افزایش دهید. ✓

 می توانید نوزاد را حمام ولرم دهید. ✓

 به نوزاد لباس سبك بپوشانید. ✓

  د.تماس بگیری نوزادیا بیشتر است، به سرعت با پزشك  37.7ماه با تب سنج مقعدی  3کمتر از  نوزاداگر دمای بدن  ✓

  .تب برها سوال کنیداز پزشك در مورد چگونگی استفاده صحیح از  ✓

 

 نوزاد مدفوعخصوصیات  ❖

روز بعد از تولد نیز ادامه  5سیاه رنگ و چسبنده ای است که در برخی نوزادان ممکن است تا  ساعت اول تولد به صورت ماده ۲4تا  ۸مدفوع نوزاد در  ✓

   . این ماده را باید با پنبه خیس شده با آب گرم از مقعد و اطراف آن پاک کرد . یابد

 دفع مدفوع نوزاد در طی روزهای اول نظم خاصی ندارد و تا حدود زیادی بستگی به نحوه تغذیه نوزاد دارد .  ✓

 و گاهی دارای لخته های سفید شیر است .  در تغذیه نوزاد با شیر مادر ، مدفوع نوزاد شل و به رنگ سبز قهوه ای شده ✓

 د می خورد دارد. در هفته های بعد ممکن است دفعات دفع مدفوع بیشتر شود به طوریدفعات دفع مدفوع بستگی به مقدار و دفعات شیری که نوزا ✓

 که نوزاد بعد از هر نوبت شیر خوردن ، مدفوع دفع کند .

  . و بدون بو است  زرد یا سبز مدفوع نوزاد در حالت عادی شل ،  ✓

 .زشك مراجعه کنیدساعت اول بعد از تولد دفع مدفوع نداشته باشد ، به پ 4۸چنانچه نوزاد تا  ✓
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