هبدر ببردار ببیذ رصین غذایی هٌبعب داشتِ ببشذ .
اس هصزف هَاد هخذر ٍ الکل ٍ دخبًیبت خَدداری
کٌذ.
اگز درد سایوبى در خبًن ببرداری سٍدتز اس هَػذ هقزر
فزا رعیذ ،ببیذ عزیؼب بِ پششک خَد اطالع دّذ ٍ در
صَرت صالحذیذ پششک ،سایوبى را بب هتَقف کزدى
اًقببض ّبی رحن بِ تؼَیق بیٌذاسد .
هزاقبت اس ًَساد ًارس
خیلی اس هبدراى اًتظبر ًذارًذ کِ ًَساد ًبرط بِ دًیب
آٍرًذ ،اهب ٍالذیي ببیذ بذاًٌذ کِ بِ هحط تَلذ ًَساد
ًبرط چِ کبرّبیی اًجبم دٌّذ .

ًَساد ًارس به ًَسادی گفته هی شَد که قبل اس
هفته  37بارداری هتَلذ شَد .علل هختلفی بزای

به نام خدا

ًارس شذى ًَساداى ٍجَد دارد .احتوال ًارس
بَدى ًَساداى در چٌذ قلَسایی بسیار سیاد است
علل تَلذ ًَساد ًارس

دفتر اعتببر بخشی و حبکویت ببلینی

دانشگبه علوم پسشکی شهرکرد
بیوبرستبى سیذالشهذاء (ع) فبرسبى

ػلل تَلذ ًَساداى ًبرط اغلب هؼلَم ًیغت .بب ایي حبل
تَلذ ًَساد ًبرط در هیبى سًبى کن عي ٍ سًبى هیبًغبل
بیشتز هی ببشذ .
ّوچٌیي تَلذ ًَساداى ًبرط در بیي سًبى بب ٍظؼیت
اقتصبدی پبییي (کن در آهذ) بیشتز هی ببشذ .

ًَساداى ًبرط پظ اس تَلذ در بخش هزاقبت ّبی ٍیضُ
ًَساداى )(NICUدر بیوبرعتبى بغتزی هی شًَذ
کبرّبیی کِ بزای هزاقبت کبفی اس ًَساد ًبرط ببیذ
اًجبم داد شبهل هَارد سیز اعت :
* گزم کزدى  :بغیبری اس ًَساداى ًبرط ،فبقذ چزبی
سیز پَعت بِ هقذار کبفی هی ببشٌذ ،در ًتیجِ ًوی
تَاًٌذ گزهب را در بذى خَد ًگِ دارًذ .بِ ّویي دلیل
در بخش هزاقبت ّبی ٍیضُ در داخل اتبقک پالعتیکی
قزار هی گیزًذ ٍ گزهب بزایشبى فزاّن هی شَد ٍ یب
تَعط ًَر الهپ گزم کٌٌذُ ای کِ بِ عوت تخت
ًَساد هی تببذ ،گزهبی بذًشبى تبهیي هی شَد .

ّوچٌیي در سًبًی کِ هزاقبت کبفی در طَل ببرداری
ًذاشتِ اًذ ،جٌیي ّبی چٌذقلَ ٍ سًبًی کِ تغذیِ
ًبهٌبعب در ببرداری داشتِ اًذ ،احتوبل بِ دًیب آٍردى
ًَساداى ًبرط سیبد هی ببشذ.
ّوچٌیي در سًبًی کِ در طَل دٍراى ببرداری بِ
ػفًَت ٍاصى ،ػفًَت دعتگبُ ادراری ٍ بیوبری ّبی
هقبربتی هبتال هی شًَذ ،احتوبل بِ دًیب آٍردى ًَساد

ًبرط ببال هی رٍد.
پیشگیزی اس تَلذ ًَساد ًارس
بْتزیي راُ پیشگیزی اس تَلذ ًَساد ًبرط ،هزاقبت اس
هبدر ببردار ٍ حفع عالهت اٍ هی ببشذ .

چطور از نوزاد نبرس هراقبت کنین؟
هسئول بخش : NICUخبنن چراغی

*طی هذتی کِ ًَساد شوب در بخش هزاقبت ّبی ٍیضُ
بغتزی هی ببشذ ،توبط ٍ ارتببط ػبطفی خَد را بب اٍ
قطغ ًکٌیذ ٍ اٍ را اس هحبت خَد هحزٍم ًکٌیذ .
شوب ببیذ دائوب بب ًَساد خَد ارتببط داشتِ ببشیذ ٍ
هطوئي ببشیذ کِ اٍ ایي ارتببط را درک هی کٌذ ،سیزا
ًَساد در توبم طَل ببرداری بب شوب بَدُ ٍ بب شوب
آشٌبعت.

*آپٌه یا هشکل ًفس کشیذى  :بغیبری اس ًَساداى

* ًیاسهای غذایی ًَ :ساداى ًبرط هؼوَال هی تَاًٌذ

ًبرط در تٌفظ خَد دچبر هشکل ّغتٌذ ،سیزا بِ
دلیل سایوبى سٍدرط ،ریِ ّب ٍ دعتگبُ تٌفغی آًْب
فزصت رشذ کبفی پیذا ًکزدُ اًذ .ایي ًَساداى در
بخش هزاقبت ّبی ٍیضُ اس ًظز تٌفظ ّن هَرد
بزرعی ٍ درهبى قزار هی گیزًذ .

ّن اس شیز هبدر ٍ ّن اس شیز خشک تغذیِ کٌٌذ ،اهب
شیزهبدر بیشتز تَصیِ هی شَد ،سیزا ایي ًَساداى بِ
دلیل ًبرط بَدى ،بیشتز در هؼزض ابتال بِ اًَاع
ػفًَت ّب هی ببشٌذ ٍ شیز هبدر بِ دلیل پزٍتئیي
ّبی ٍیضُ ای کِ دارد ایي اهکبى را بِ ًَساد هی دّذ
تب اس ایي ػفًَت ّب هحفَظ بوبًذ ٍ عزیغ تز رشذ
کٌذ .

طی هذتی کِ ًَساد شوب در بخش هزاقبت ّبی ٍیضُ
بغتزی هی ببشذ ،توبط ٍ ارتببط ػبطفی خَد را بب اٍ
قطغ ًکٌیذ
*کن خًَی  :بغیبری اس ًَساداى ًبرط بب کوبَد
گلبَل ّبی قزهش خَى رٍبزٍ ّغتٌذ .ایي کوبَد ًیش
در بخش  NICUدرهبى هی شَد .
*فشار خَى  :ػَاهل هتؼذدی اس جولِ اًَاع ػفًَت
ّب عبب اس دعت دادى خَى در ًَساداى ًبرط هی
شَد ،در ًتیجِ فشبر خَى آًْب پبییي هی آیذ .هوکي
اعت ًَساداى ًبرط بِ تشریق خَى ٍ یب دریبفت هبیؼبت
بیشتز ًیبس داشتِ ببشٌذ.

در اکثز ًَساداى ًبرط بِ دلیل هشکالت تٌفغی ٍ بلغ،
لَلِ ای در داخل بیٌی ٍ یب داخل هؼذُ قزارهی گیزد
تب شیز بتَاًذ بِ راحتی بِ هؼذُ ایي ًَساداى ٍارد شَد.
پششک بز رًٍذ ٍرٍد شیز بِ هؼذُ آًْب ًظبرت دارد تب
اگز هشکلی پیش آهذ آى را بزطزف کٌذ .

*افشایش بیلی رٍبیي خَى  :اکثز ًَساداى پظ اس
تَلذ ،بِ دلیل تجوغ بیلی رٍبیي بِ سردی هبتال هی
شًَذ .در صَرتی کِ سردی درهبى ًشَد ٍ عطح بیلی
رٍبیي پبییي ًیبیذ ،هی تَاًذ بِ هغش ًَساد آعیب
بزعبًذ .در صَرت لشٍمًَ ،ساد هبتال بِ سردی را در
دعتگبُ ٍ سیز ًَر الهپ ّبی خبصی قزار هی دٌّذ تب
سردی بزطزف شَد.

