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بت از شیرخواران پرخطرمرخص شده از بخش قنظام مرا
مراقبت ھای ویژه نوزادان
نظران طب نوزادان مجموعھ حاضر کھ بھ ھمت گروھی از اساتید و صاحب

مھ مراقبت از نوزادان پر خطریی کھ اتھیھ شده است راھکاری است جھت اد
ذربایجانشرقی بستری و تحت درمان بخشھای مراقبت ویژه نوزادان درآدر

رار گرفتھ اند.ق

قای دکتر حیدر زاده و با ھمکاری گروه آاین برنامھ حاصل تالش صمیمانھ 
خطر از سال شکان فوق تخصص مرتبط پی گیری شیرخواران پربزرگی از پز

ی شده است.طرح ریز١٣٩٠

ستان الزھرا در شھر تبریز ابتدا در بیمار٠١/٠۴/١٣٩٢تاریخازبرنامھاین 
دکتر بھزاد جدیری فوق تخصص نوزادان شروع و از قایآزیر نظرزتبری

زیر نظر اقای دکتر حسینی فوق تخصص نوزادان ٠١/١٠/١٣٩٢مورخھ 
.داردادامھ 
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معیارھای تعیین شیر خوار پر خطر
.ھفتھ٣٢گرم  یا سن حاملگی کمتر یا مساوی ١۵٠٠وزن تولد کمتر از-١

.IUGRدچار تاخیر رشد داخل رحمینوزادان-٢

در ساعت ABGدرنمونھ بند ناف یاPH<7اسفیکسی حین یا قبل از زایمان -٣
.۵در دقیقھ ٣اول زندگی یانمره اپگار کمتر یا مساوی 

.اپنھ مقاوم با نیاز بھ درمان طبی در زمان ترخیص-۴

تانو یا روز در حین اقامت در بیمارس٢٨برای بیشتر از نیاز بھ  اکسیژن-۵
.ھمراه با عالئم رادیولوژیک در بیمارستان

.توسط اکو کاردیوگرافی و نیازمند درمانPPHNتشخیص-۶

.بروز تشنج-٧

.و باالتر)٢سابقھ اسیب داخل مغزی شامل خونریزی داخل مغزی(درجھ -٨

سندرم دیسترس تنفسی نیاز بھ ونتیالسیون مکانیکی برای بیشتر از دو -٩
.موارد دیسترس تنفسی با رعایت شرایط فوقیر و ساساعت

بصورت ھیپوکسیو یا مداوم شدید در دوران نوزادیوضعیت بی ثبات-١٠
.ھیپو گلسیمی و یا ھیپرتانسیون طول کشیده و مقاوم بھ درمان 

نمونھ خون متوالی با میزان قند خون کمتر از ٢ھیپو گلسیمی:-١١
40mg/dlساعت اول٢۴بعداز 50و.
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اعضای تیم پی گیری شیر خواران پر خطر
.یا فوق تخصص نوزادان مسئول برنامھھماھنگ کننده-١

نت درزی-نوزاداندستیاران فوق تخصص-پزشگ (فوق تخصص نوزادان-٢
جھت پیگیری وضیعت تکامل دیدهمتخصصان اطفال دوره -اطفال

.متخصصین اطفال شھرستان ھا)-شیرخواران

.Discharge Nurseپرستار ترخیص -٣

Follow up clinic Nurse.پرستار درمانگاه -۴

.کارشناس تجزیھ و تحلیل اطالعات آماری-۵

.متخصص چشم-۶

.شنوایی سنجی-٧

.اجتماعیتیم توان بخشی شامل ، کاردرمان، گفتار درمان و مددکار-٨
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:NICUدر بخششرح وظایف پرستار ترخیص

تعیین نوزاد تحت عنوان شیرخوار -٩:٠٠تا٨:٠٠از ساعت -١
ن در دفترمخصوص آساعت گذشتھ و ثبت ١٨پرخطر(نوزادان بستری 

ریسک فاکتورھای مادری  -شماره پرونده-نام خانوادگی-اطالعات شامل نام
ینده ھم برای نوزادانی کھ این امر در شش ساعت آتشخیص اولیھ می باشد 

شد مد نظر خواھد بود)بستری خواھند 

NICUاز بخش سزارین  بھ بخش مادرانی کھ با ھماھنگی حضور مادر: -٢
مالقات نوزاد ھای مربوط بھشموزآجھت مالقات نوزادان اورده می شود کھ 

مراقبت -مر اقبت آغوشی توسط مادر-حضور فعال مادر در کنار نوزاد خود-
و شیر مادر تاریخ انقضاءشیر مادر وذخیره سازی-شیر دوشی -تکاملی

نحوه انتقال شیر مادر از منزل بھ بیمارستان ھمراه نگھداری شیر در منزل و
.موزشی بھ مادران داده می شودآای با بستھ ھ

و پرستار وسط پرستار مسئول مراقبت از نوزادموزشی مادران تآنیازھای -٣
.وپزشک معالج شناسائی و اولویت بندی می شود ترخیص 

ساعت برای مادران ٢۴در عرض NICUزمان مالقات مادران در بخش -۴
جھت مالقات نوزادان ١۶٠٠الی ١۵٠٠بال مانع می باشد و پدران از ساعت 

داریم کھ شرایط ( البتھ برنامھخود می توانند در بخش حضور داشتھ باشند
اھم کنیم)مراه مادر کنار نوزاد را فرصا ھحضور پدرھا مخصو

بھ بخش جھت مالقات نوزادان خود از منزلانن مراجعھ مادرزمادر -۵
.شودیی توسط نرس ترخیص داده می موزشھاآ

وری شده در منزل توسط مادر داخل سرنگھایی کھ بھ ھمین شیر جمع آ-۶
وری جمع آنھا تاریخ کشیده و بر روی آمنظور در اختیار مادران قرار دارد

گذاشتھ NICUدربخش خصوص شیر مادرشیر و نام مادر نوشتھ و در یخچال م
.می شود

یا نرس مسئول نوزادغوشی توسط مادر با کمک نرس ترخیصمراقبت آ-٧
٢۴( کھ مراقبت آغوشی در طول .انجام می شودبمدت یک تا دوساعتحئاقل 

.ساعت چندین نوبت قابل اجرا می باشد)
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انجام می ترخیصجام ان با نظارت مستقیم نرس موزش ماساژ نوزاد و انآ-٨
ا ھر ھشت ساعت ( ماسا ژ نوزاد بستگی بھ دستور پزشک مربوطھ ت.شود

)یکبار انجام می شود.
قبل از انتقال بھ بخش نوزادان NICUنوزاد پس از طی اقامت در بخش -٩

تھویھ نروز نوشتھ و ثبت می شود مواردی مانند آخالصھ پرونده اش تا 
-انمی نارسی- BPD-ROPعوارضی مانند(-تراپیواکسیژن CPAP-مکانیکی

.و...)ثبت می شود

نوشتھ می شود و موقع زمان ترخیص تان در بخش نوزادان آادامھ تکمیل 
بھ والدین و برگ دیگر جھت ثبت پرونده نوزاد ترخیص یگ برگ از خالصھ 

.اطالعات نوزاد بھ مسئول کامپیوتر داده میشود

برای نوزادانتقال NICUانجام شده در بخشمراقبت در بخش نوزادن نیز-١٠
یافتھ  توسط نرس مربوطھ ھر نوزاد وپرستار مخصوص آموزش دھنده مادران 

.انجام می شود

ی شیر خواران پر خظر:کپرونده پزشتکمیل -١٠

تا زمان ترخیص نوزاد NICUاین کتابچھ از بدو ورود نوزاد پر خطر بھ بخش
زاد بھ والدین نوزاد داده می شود..ترخیص نواز بخش نوزادان تکمیل و موقع 

رشد -اطالعات مربوط بھ تاریخچھ زایمان وضعیت سالمت دراین پرونده 
کھ ادامھ درمان نوزاد ثبت و نشاندھنده پیشرفت نوزاد می باشد -وتکامل نوزاد

در درمانگاه پی گیری شیرخوار پر خطر با اطالعات ثبت شده در این دفترچھ 
د بنابراین اھمیت  ھمراه داشتن این کتابچھ در ھر ویزیت نوبتی انجام می شو

.در درمانگاه بھ والدین تذکر داده می شود 

این دفترچھ صرفا جنبھ درمانی و پژوھشی داشتھ جزو اسناد اداری و قانونی -
.محسوب نمی شود 

پزشک -ھنگام مراجعھ بھ ھریک از موارد زیر (مراکز بھداشتی درمانی-
شناسنامھ سالمت را )کلینک ھای عمومی یا تخصصی-کشدندانپز-خانواده
.ھمراه داشتھ باشندوالدین 
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.ساعت بعداز ترخیص نوزاد میباشد ۴٨اولین مراجعھ بھ کلینک 

از ترخیص قبلزمان مراجعات  بعدی بھ کلینک پیگیری یا داوری می شود:-
برنامھ زمانبندی مراجعات بھ کلینیک پیگیری بصورت کتبی در اختیار والدین 

قرار گرفتھ و توضیحات کافی در مورد نحوه زمانبندی مراجعات توسط 
.داده می شودپرستار ترخیص

اگر خانواده در موعد مقررو سھ روز پس ازموعد بھ کلینک مراجعھ نکند 
اد اوری بھ خانواده توسط پرستار در مانگاه پیگیری  و تماس تلفنی جھت ی

.انجام خواھد شد

ھفتھ٣٣سن  حاملگی کمتراز کلیھ نوزادان با:انجام معاینھ چشمی -١١
.گرم١۵٠٠روز یا کمتر)و وزن تولد ۶ھفتھ و ٣٢(

.گرم١۵٠٠-٢٠٠٠ھفتھ و وزن تولد ٣٣سن حاملگی بیش از

اولین نوبت معاینھ چشم شود تشخیص داده کھ توسط پزشک معالج و نوزادانی 
ن توسط پزشک متخصص توصیھ می شود:کھ در بیمارستاروز بعد از تولد ٢٨

چشم انجام می شود ودر صورت تکرار معاینھ چشم بعد از ترخیص برای 
با دادن اطالعات الزم در این زمینھ و یا داوری زمان و مکان معاینھ -نوزاد
بھ والدین نوزاد توسط چشم پزشکتوسط چشم در خارج از بیمارستان مجدد

.پرستار ترخیص انجام می شود

ر دنرس مسئول سنجش شنوائیشنوائی سنجی قبل از ترخیص توسط-١٢
انجام می شود در صورت نیاز بھ معاینھ مجدد کارتی جھت بخش نوزادان 
ین در زمان مقرر برای معاینھ معاینھ مجدد داده می شود تا والدمراجعھ برای 

مراجعھ کنند کھ مرکز معاینھ شنوائئ سنجی در بیمارستان الزھرا روزھا مجدد
پرستار ترخیص باید والدین را بطور ر می باشدیدا١۶٠٠دوشنبھ از ساعت 

کامل مجاب کرده و اھمیت مراجعات بھ موقع کلینک را توضیح دھد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


موزش بھ خانواده قبل از ترخیص شیرخوارآ-١٣

دراختیار قرار دادن شماره تماس یا مالقات حضوری با والدینی کھ قبال 
.نوزادی با چنین شرایطی داشتھ اند میتواند مفید باشد

جلسات دوره ای توسط پرستار ترخیص بصورت گروھی جھت صحبت کردن 
با والدین و کاھش اظطراب انھا و اطمینان دادن بھ والدین کھ ھدف کل تیم 

.تشکیل می شودوالدین ودرک آنھا و تنھا نبودن والدین استکمک کردن بھ 

پرستار ترخیص اطمینان حاصل .باید درچند روز آخر قبل از ترخیص نوزاد
کند کھ تمام آموزشھای داده شده بدرستی انجام می شود و والدین ھیچ سئوال و 

.داده شده ندارندھای ابھامی در مورد آموزش
پرستار تی شیرخوار مراقبتھای الزم در منزل رابا توجھ بھ نیاز مراقب-

.دھدمیتوضیح ترخیص بھ والدین 

داده را توضیح قدار صحیح وزمان صحیح مصرف داروھامروش مناسب-
میشود.

ارزیابی شودیک بار دیگرموزشھای ارائھ شده توسط پرستار ترخیص آ-

بھ پرستار ن ارائھ لیست نوزادان پرخطر ترخیص یافتھ ار بیمارستا -١۴
.ای نوزاد بعد از ترخیصدرمانگاه جھت پی گیری معاینات دوره
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Follow UP Clinicشرح وظایف پرستار درمانگاه    Nurse

پرستار در مانگاه نقش عمده ای در درمانگاه پیگیری شیرخواران پر خطر 
تخاب داشتھ و از میان کسانی کھ دارای مدارک کارشناسی و یا باالتر ھستند ان

.می شود

د.ساعت بعداز ترخیص نوزاد میباش۴٨اولین مراجعھ بھ کلینک 

اگر خا نواده در موعد مقررو سھ روز پس ازموعد بھ کلینک مراجعھ نکند 
پیگیری  و تماس تلفنی جھت یاد اوری بھ خانواده توسط پرستار در مانگاه 

.انجام خواھد شد 

.وشناسنامھ پرخطر در درمانگاهیل کامپیوتری اثبت اطالعات در ف-١

-دورسر-وزن-دازجملھ قتکمیل فرم و نمودار معیار رشد و نمو شیرخوار-٢
شرح حال نوزاد از والدین  قبل از -مشکالت نوزاد -نحوه شیر دھی و تغذیھ 

.ویزیت نوزاد

بھ والدین و ارائھ توضیحات در مورد نحوه تکمیل آن ASQتحویل فرم -٣
(درصورت نیاز این فرم توسط پرستار درمانگاه تکمیل .والدینوگرفتن فرم از 

.می شود)

انجام -ام غربالگری تیروئید انج-پی گیری انجام واکسیناسیون نوزاد-۴
.گرافی ھای خواستھ شده توسط پزشک درمانگاه سونو

بعداز ویزیت انجام شده توسط پزشک درمانگاه و تکمیل شناسنامھ پر خطر -۵
ویزیت بعدی نوزاد بھ والدین و ثبت تاریخ ویزیت بعدی در نوزاد یاداوری 

.دفتر پی گیری درمانگاه

.بعدی ھماھنگی ھای الزم جھت ارجاعات -۶

در اختیار قرار دادن شماره تماس در ساعات کلینیک برای پاسخگوئی  بھ -٧
.سئواالت احتمالی والدین
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مراجعھ نکرده اند و پیگیری خانواده ھایی کھ در موعد مقرر بھ کلینیک -٨
ا شدن علت آن از طریق تماس تلفنی.جوی

با خانواده سھ روز مھلت داده می شود تا پرستار درمانگاه پس از اولین تماس
خانواده بھ کلینیک مراجعھ کند اگر خانواده مراجعھ کند طبق فرایند ادامھ داده 

مکاتبھ می شود در غیر اینصورت توسط خانھ ھای بھداشت (پس از انجام 
ت طریق بیمارستان یا مراکز بھداشت مربوطھ) مالقاگیری از پیتوسط کلینک

حضوری با خانواده انجام می شود.

البتھ الزم بھ ذکر است کھ برنامھ پی گیری نوزادان در شھرستانھا بصورت 
غیر رسمی شروع شده ودر آینده نزدیک این طرح نیز بصورت رسمی انجام 

.خواھد شد

نھ باسپاس فراوان از کسانی کھ در این راه باخلوص نیت و صمیماخر و در آ
تالش گسترده ای انجام داده اند.

با تشکرصفوی نیا
پرستار ترخیص بیمارستان الزھرا استان آذربایجانشرقی تبریز
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