
 

1401تاريخ بازنگري دي ماه   
 

 راهنمای بیمار

 نوزادنارس

 
 شرح بیماری 

 37لجُ اس ٞفتٝ  ٌفتٝ ٔی ؽٛد وٝ ٘ٛسادی ثٝ ٘برط ٘ٛساد

ٞبی  ٞفتٝ دعتٍب37ٜدر ٘ٛساداٖ وٕتزاس .ثبرداری ٔتِٛذ ؽٛد

تىبُٔ ٘یبسثٝ   ٚثزای٘زعیذٜ ا٘ذ تىبُٔ وبفی  ثٝٔختّف ثذٖ

ٔثال در ٘ٛساداٖ ٘برط ثٝ خقٛؿ ثب ٚسٖ .ثبؽذ ٔی سٔبٖ

 خٛثی ػُٕٜ تٛا٘ذ ة ٌزْ دعتٍبٜ ٌٛارػ ٕ٘ی1600وٕتزاس 

ِذا .اس ٔؼذٜ،ٞضٓ ٚجذة ؽیز را ا٘جبْ دٞذ ؽیز ثّغ،تخّیٝ

ٞبی خبؿ دار٘ذ ٚ ٚاِذيٗ  ٔزالجت ٘یبسثٝ ٘برط ٘ٛساداٖ

ؽیزخٛار ٘برط ثبيغتی اطالػبت وبفی اس٘حٜٛ ٔزالجت اس 

 .٘ٛسادخٛد را وغت وٙٙذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالئم 

٘ٛسادی وٝ ٔتِٛذ ٔی ؽٛد در فٛرتی وٝ ٘برط ثبؽذ دارای 

 :ٔؾخقبت سيز اعت

  ویٌّٛزْ 5/2ٚسٖ وٕتز اس 

 ٖا٘ذاسٜ ثشري عز٘غجت ثٝ وُ ثذٖ ٚا٘ذاسٜ وٛچه ثذ 

 پٛعت ٘بسن ٚ ثزاق ٚ فٛرتی رً٘ ٚ چزثی وٓ سيز پٛعت 

 ا٘ذ ٞبی سيز پٛعت وٝ لبثُ ٔؾبٞذٜ ري. 

 ٖتؼذاد ٔٛٞبی وٓ ثذ 

 ٗٞبی وٓ در وف پب تؼذاد چی 

 ْثبفت پغتبٖ رؽذ ٘یبفتٝ ٚ ٌٛػ ثغیبر ٘ز 

  در ٘ٛساداٖ پغز ٕٔىٗ اعت ویغٝ ثیضٝ پبيیٗ ٘یبٔذٜ ثبؽذ

 .ٚ يب ویغٝ ثیضٝ، ثغیبر وٛچه ثبؽذ

 ضؼف در ٔىیذٖ ؽیز ٚ تٙفظ تٙذ 

 خٛاة ثیؼ اس حذ 

 

  شایع علل 

ثب ايٗ حبَ تِٛذ . ػُّ تِٛذ ٘ٛساداٖ ٘برط اغّت ٔؼّْٛ ٘یغت

٘ٛساد ٘برط در ٔیبٖ س٘بٖ وٓ عٗ ٚ س٘بٖ ٔیب٘غبَ ثیؾتز 

ثٝ طٛر وُ ٔٛارد سيز ثبػث افشايؼ ٚلٛع تِٛذ ٘ٛساد .ٔی ثبؽذ

 :٘برط ٔی ؽٛد 

  ٗٔقزف اِىُ، عیٍبر، ٔٛاد ٔخذر، دارٚٞبی غیزٔجبس حی

 ثبرداری

 عبثمٝ سايٕبٖ سٚدرط ٚ ٘برعبيی عزٚيىظ 

 تٙؾٟبی رٚحی ٚ فیشيىی 

 ط ٚ فؾبرٞبی رٚحی رٚا٘یاعتز 

  ٗتغذيٝ ٘بٔٙبعت در  ٚ(وٓ در آٔذ)ٚضؼیت التقبدی پبيی 

 ثبرداری

  ْٔزالجت وبفی در طَٛ ثبرداری ػذ 

 ٗٞبی چٙذلّٛ  جٙی 

 ٖٞبی   ثیٕبری ٚ ، ػفٛ٘ت دعتٍبٜ ادراریيب ٟٔجُػفٛ٘ت ٚاص

  در طَٛ دٚراٖ ثبرداری ٔمبرثتی

 ثیٕبريٟبی ٔبدر ٔب٘ٙذ :HTN - ديبثت 

 ٝػُّ ٘بؽٙبخت 

 عوارض احتمالی 

٘ٛسادی وٝ ثٝ فٛرت ٘برط ٔتِٛذ ٔی ؽٛد دارای ٔؾىالتی 

 :ثٝ فٛرت سيز ٔی ثبؽذ

 ٚتٙفغی ثیٙبيی،ٔؾىالت ؽٙٛايی  

  اختالالت يبدٌیزی در عٙیٗ ثبالتز

 ْعیغتٓ ريٝ ٚٔغش ٔب٘ٙذ ٞبی ثذٖ در٘ٛساداٖ ٘برط، ا٘ذا ٚ 

ا٘ذ ٚدرتٙظیٓ حزارت ثذٖ ٚ تٙظیٓ  رؽذ ٘ىزدٜ وبُٔايٕٙی 

 .عطح لٙذ خٖٛ، دچبر ٔؾىُ ٞغتٙذ

 خٛ٘زيشی داخُ ثطٙی ٔغشی 

 ٖثٝ   ثبرداری28تب 24درٞفتٝ  ٔتِٛذ ؽذٜ وٝ ٘یٕی اس ٘ٛسادا

 .ؽتٝ ثبؽٙذ ٘ٛػی ٔؼِّٛیت دا ٕٔىٗ اعتٔی آيٙذ د٘یب

 

  پیشگیری 

ٔبدراٖ ثبردار ثزای پیؾٍیزی اس تِٛذ ٘ٛساد ٘برط السْ اعت 

 :ٔٛارد سيز را رػبيت ٕ٘بيٙذ

 ٓغذايی ٔٙبعت داؽتٝ ثبؽذ ٔبدر ثبردار ثبيذ رصي. 

 اس ٔقزف ٔٛاد ٔخذر ٚ اِىُ ٚ دخب٘یبت خٛدداری وٙذ. 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=110863
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=200796
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=200796
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=106922
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=106922
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=106922
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=106922
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  اٌز درد سايٕبٖ در خب٘ٓ ثبرداری سٚدتز اس ٔٛػذ ٔمزر فزا

رعیذ، ثبيذ عزيؼب ثٝ پشؽه خٛد اطالع دٞذ ٚ در فٛرت 

ٞبی  فالحذيذ پشؽه، سايٕبٖ را ثب ٔتٛلف وزدٖ ا٘مجبك

 .رحٓ ثٝ تؼٛيك ثیٙذاسد

 ريشی ٚ ٔبدر عٝ ٔبٜ پیؼ اس ثبرداری  ثز٘بٔٝ ثب ٞب ثبيذ ثبرداری

. سيز٘ظز ٔتخقـ س٘بٖ يب ٔبٔب ثبؽذ

 ای ٚ ٔٙظٓ ٚ الذأبت  ٞبی ثبرداری ثٝ فٛرت دٚرٜ ٔزالجت

ٞبی ص٘تیه در فٛرت ِشْٚ ٘یش الذأبت  غزثبٍِزی ٚ ٔؾبٚرٜ

 (...عٌٛ٘ٛزافی، ثیٛفیشيىبَ ٚ)آسٔبيؾٍبٞی ٚ تقٛيزثزداری 

. طجك ٘ظز ٔتخقـ س٘بٖ ا٘جبْ ؽٛد

  سايٕب٘جبيذدرثیٕبرعتبٕ٘جٟش فٛرت ٌیزدوٟذرفٛرتٛجٛد

ٔؾىُ ثزای ٔبدرٚ٘ٛساد،أىب٘بت السْ ثزايٙٛساد ٘برط 

 .فزإٞجبؽذ

  مراقبت 

 ثٝ دِیُ ػذْ تىبُٔ ٘ٛساداٖ ٘برط پظ اس تِٛذ

 (NICU)  يبٞبی ٚيضٜ ٘ٛساداٖ درثخؾٕزالجتدعتٍبٜ ٞبيجذٖ

وبرٞبيی وٟجزايٕزالجت وبفی .در ثیٕبرعتبٖ ثغتزی ٔی ؽٛ٘ذ

 :اس ٘ٛساد ٘برط ثبيذ ا٘جبْ داد ؽبُٔ ٔٛارد سيز اعت

  ثغیبری اس ٘ٛساداٖ ٘برط، ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٌزٔب را در ثذٖ خٛد

ٞبی ٚيضٜ در داخُ  ثٟٟٕیٙذِیّذرثخؼ ٔزالجت.ٍ٘ٝ دار٘ذ

 لزار ٔی ٌیز٘ذ ٚ ٌزٔب ثزايؾبٖ (ا٘ىٛثبتٛر) اتبله پالعتیىی

ای وٝ ثٝ  فزاٞٓ ٔی ؽٛد ٚ يب تٛعط ٘ٛر الٔپ ٌزْ وٙٙذٜ

 .عٕت تخت ٘ٛساد ٔی تبثذ، ٌزٔبی ثذ٘ؾبٖ تبٔیٗ ٔی ؽٛد

  ٘ٛساداٖ ٘برط ٔؼٕٛال ٔی تٛا٘ٙذ ٞٓ اس ؽیز ٔبدر ٚ ٞٓ اس ؽیز

ای  ٞبی ٚيضٜ خؾه تغذيٝ وٙٙذ، ؽیز ٔبدر ثٝ دِیُ پزٚتئیٗ

ٞب  وٝ دارد ايٗ أىبٖ را ثٝ ٘ٛساد ٔی دٞذ تب اس ايٗ ػفٛ٘ت

 .تز رؽذ وٙذ ٔحفٛظ ثٕب٘ذ ٚ عزيغ

 ٝ٘ٛساد ٞب ٚ دعتٍبٜ تٙفغی  ثٝ دِیُ سايٕبٖ سٚدرط، ري

ايٗ ٘ٛساداٖ در ثخؼ . ا٘ذ فزفت رؽذ وبفی پیذا ٘ىزدٜ

ٞبی ٚيضٜ اس ٘ظز تٙفظ ٞٓ ٔٛرد ثزرعی ٚ درٔبٖ  ٔزالجت

 .لزار ٔی ٌیز٘ذ

 

 

   معیارهای ترخیص نوزاد از بخش مراقبت های

 ویژه

 ثب تٛجٝ ثٝ ٔؼیبرٞبی سيز پشؽه سٔبٖ تزخیقؾیزخٛار را

 :ٔؾخـ ٔی وٙذ

 ٞب ٚعزْ لطغ ؽذٜ ثبؽذ ثیٛتیه آ٘تی. 

 ؽیزخٛار حجٓ وبفی ؽیز را ثب ٔىیذٖ دريبفت وٙذ. 

  تؾٙج ٚٔؾىالت تٙفغی طی رٚسٞبی اخیز  ای اسعبثمٝ٘ٛساد 

 .٘ذاؽتٝ ثبؽذ

 در چه شرایطی به پسشک مراجعه نماییذ؟ 

  تت، ؽیز دارای ػالئٕی  ٔب٘ٙذ ٘ٛساد وٝ در ٞز سٔب٘ی

حبِی ٚيب تؾٙج  ٞبی ٔىزر،ثی ٘خٛردٖ،ٔىیذٖ ضؼیف،اعتفزاؽ

 .ٕ٘بيیذٔزاجؼٝثٝ پشؽه  ثبيغتیغزيؼب  ؽذ،..ٚ

 عبػت ثؼذ اس تزخیـ 48تب24اِٚیٕٙؼبيٙٝ ٘ٛساد ثبيغتی 

ٔزاجؼبت ثؼذی ٞز ٞفتٝ يىجبر اعت،تب سٔب٘ی .فٛرت ٌیزد

 پظ اس آٖ طجك . ٌزْ ثزعذ2500-2000وٝ ٚسٖ ٘ٛساد ثٝ

 ٔزاجؼبت دٚ ٞفتٝ يىجبر ٚعپظ ٔبٞیب٘ٝ ٘ظز پشؽه

 .ؽذثب ٔی

 

 

 


