
 37نوزاد نارس به نوزادی گفته می شود که قبل از هفته 

بارداری متولد شود. اين نوزادان قبل از اين که آمادگی کامل 

بنابراين شوند،  برای زندگی خارج رحمی پيدا کنند متولد می

به توجه خاص پزشکی و  که نيازدچار مشکالتی خواهند شد 

برای نارس ی علل مختلف .فوری بعد از زايمان دارند حمايت

ادان وجود دارد. احتمال نارس بودن نوزادان در چند زشدن نو

  .قلوزايی بسيار زياد است

 مشخصات نوزاد نارس
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 مراقبت از نوزاد نارس
 نوزادان نارس پس از تولد در بخش مراقبت های ويژه نوزادان

 .در بيمارستان بستری می شوند

ن نارس، فاقد چربی زير بسياری از نوزادا : گرم کردن

پوست به مقدار کافی می باشند، در نتيجه نمی توانند گرما را 

در بدن خود نگه دارند. به همين دليل در بخش مراقبت های 

نگه  ک پالستيکی قرار می گيرند و گرمويژه در داخل اتاق

و يا توسط نور المپ گرم کننده ای که به  داشته می شوند

 .مين می شودأد، گرمای بدنشان تسمت تخت نوزاد می تاب

می توانند هم از  نوزادان نارس معموالً : نیازهای غذایی  

شير مادر و هم از شير خشک تغذيه کنند، اما شيرمادر 

بيشتر توصيه می شود، زيرا اين نوزادان به دليل نارس بودن، 

بيشتر در معرض ابتال به انواع عفونت ها می باشند و شير 

پروتئين های ويژه ای که دارد اين امکان را به مادر به دليل 

نوزاد می دهد تا از اين عفونت ها محفوظ بماند و سريع تر 

  .رشد کند

لوله  در اکثر نوزادان نارس به دليل مشکالت تنفسی و بلع، 

معده قرارمی گيرد تا شير بتواند  در از بينی عبور داده و ای 

ود. پزشک بر روند ورود به راحتی به معده اين نوزادان وارد ش

شير به معده آنها نظارت دارد تا اگر مشکلی پيش آمد آن را 

 .برطرف کند

اکثر نوزادان پس از تولد،  : افزایش بیلی روبین خون  

ند. در مبتال می شو زردیبه دليل تجمع بيلی روبين به 

صورتی که زردی درمان نشود و سطح بيلی روبين پايين 

نيايد، می تواند به مغز نوزاد آسيب برساند. در صورت 

دستگاه و زير نور المپ لزوم، نوزاد مبتال به زردی را در 

 .های خاصی قرار می دهند تا زردی برطرف شود

بسياری از نوزادان نارس  : آپنه یا مشکل نفس کشیدن  

س خود دچار مشکل هستند، زيرا به دليل زايمان در تنف

زودرس، ريه ها و دستگاه تنفسی آنها فرصت رشد کافی پيدا 

نکرده اند. اين نوزادان در بخش مراقبت های ويژه از نظر 

 .تنفس هم مورد بررسی و درمان قرار می گيرند

عوامل متعددی از جمله انواع عفونت ها  مشکالت خونی

ون در نوزادان نارس می شود،. ممکن سبب از دست دادن خ

است نوزادان نارس به تزريق خون و يا دريافت مايعات بيشتر 

 .نياز داشته باشند

مرتبط با عدم رشد کافی  مشکالت بینایی یا شنیداری

خير أت های عصبی و يا عوارض جانبی ناشی از درمان.سلول

به های مغزی آسيبدر تکامل و ناتوانی در يادگيری در اثر 

 نوزاد یدليل رشد ناکاف

 

 
 توجهات:

  در ابتدا شروع تغذيه با شير مادر، شير در حجم های کم

و اغلب با لوله معده داده می شود از آنجا که شير مادر برای 

نوزاد نارس ارجح است، لذا بايستی مادر شيرخود را دوشيده 

نام نوزاد  ظروف تميز دردار به بيمارستان حمل شود. و شيربا

 وتاريخ تهيه شير با برچسب روی ظرف شير درج شود

و مغز  در نوزادان نارس، اندام های بدن مثل ريه

کامل رشد نکرده اند و در تنظيم حرارت بدن و 

تنظيم سطح قند خون، دچار مشکل هستند و 

 .رشد نيافته استنيز سيستم ايمنی بدن آنها 
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  هنگام ورود به بخش والدين بايستی دستهای خود را با

مايع مخصوص به مدت دو دقيقه بشويند، ونيز مقررات بخش 

 . را رعايت کنند

 د با حضور مادر در بخش بايستی قسمتی از مراقبت نوزا

او را مادر نوزاد خود را در آغوش بگيرد  بعهده مادر باشد.

تغذيه شيرخوار خود را  نوازش کند با او صحبت کند و تدريجاً

 انجام دهد. شخصاً

 ًتغذيه با لوله معده وتوسط  ممکن است ابتدائا

پرستارصورت گيرد ولی مادرمی تواند تحت نظر پرستار اين 

به آرامی از طريق لوله به  روش تغذيه را ياد بگيرد و شير را

 نوزاد خود بدهد.

 ،وقتی حجم شير افزايش يافت، بنا به دستور پزشک 

در اين هنگام مادر  مکيدن با سينه مادر تمرين می شود.

 سينه خود را در دهان نوزاد ميگذارد، تا شيرخوار تدريجاً

مکيدن را ياد بگيرد ،طوريکه تغذيه با لوله معده به تدريج 

 حجم شير با سينه مادر يا شيشه داده شود.قطع و کل 

  اگر وزن شود،پزشک مشخص می توسطزمان ترخيص.

آنتی بيوتيک ها و سرم قطع شده باشد و  وخوب بود نوزاد 

و سابقه  شيرخوار حجم کافی شير را با مکيدن دريافت کند،

مشکالت تنفسی طی روزهای اخير وجود نداشته  از تشنج و

 ترخيص است.باشد ، شيرخوار آماده 

  هنگام خروج از بيمارستان قطره خوراکی فلج اطفال به

 شير خوار داده می شود.

  رادياتور شوفاژ،جريان قرار دادن نوزاد در کنار بخاریاز،

 باد کولر ويا پنکه و يا تابش مستقيم آفتاب پرهيز شود.

  الزم است شيرخوارپوشش مناسب داشته باشد.معموال

تکش در روزها وحتی هفته های پوشاندن کاله ،جوراب ودس

اول بعد از ترخيص،به خصوص در فصول سرد سال توصيه می 

 شود.

  ،در هر زمانی بعد از ترخيص ،اگر نوزاد بدحال شود)تب

های مکرر،بی حالی ويا  استفراغشير نخوردن ،مکيدن ضعيف،

مراجعه به پزشک اطفال يا فوق  تشنج و..( بايستی سريعاً

 تخصص نوزادان صورت گيرد.

  هفته و وزن  34نوزادان نارس با سن حاملگی کمتر از

گرم و تمامی نوزادان نارسی که سابقه دريافت 2000کمتر از 

معرض خطر بيماری اکسيژن و تهويه مکانيکی دارند،در 

که در صورت عدم  قرار دارند ناشی از نارسیشبکيه  اختالل

درمان ممکن است سبب نابينائی شود . لذا اين نوزادان 

هفتگی توسط فوق تخصص شبکيه چشم ويا  6تا 4بايددر 

چشم پزشکی که تجربه کافی در اين زمينه دارند معاينه 

 شوند. مراجعات بعدی توسط چشم پزشک معين می گردد.

 ادان نارس در معرض مشکالت شنوائی هستند تمامی نوز

 قرار گيرند. وبايستی مورد ارزيابی شنوائی 

  بهتر است در ماههای اول زندگی نوزاد نارس از مسافرت

های طوالنی،حضور در ميهمانی های شلوغ پرهيز شود 

.بوسيدن نوزاد ممکن است باعث انتقال بيماری ها به نوزاد 

 نارس شود
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