
 

 تعريف نوزاد نارس

هفته در رحم     38-42جنين به طور طبيعي بايد بين        

هفته متولد شود او را      38بماند حال اگر نوزادي قبل        

 .نوزاد نارس مي گويند

 .نوزاد نارس كوچك و الغر است-

 .صورتي دارد–پوست نوزاد نارس رنگ قرمز -

نوزاد نارس حالت شلي و سستي دارد وپاهايش اغلب          -

 .كشيده مي باشد

كف دست صاف وداراي شيارهاي كمي مي باشد و             -

 .الله گوش پهن است

 .موهاي جنيني در بدنشان دارند-

 .مختصر ورم در دست و پاهايشان وجود دارد-

 .پاهاي نوزاد نارس به آساني به گوش مي رسد-

 نقص هاي فزيولوژيكي بدن نوزاد نارس

 نارسايي مركز كنترل و تنظيم حرارت بدن-

 نارسايي تنفسي-

 نارسايي قدرت دفاعي بدن-

 نارسايي عملكرد كليه ها-
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خط ابتال به بيماريهاي زير در نوزادان نارس در           

 .اوايل تولد وجود دارد

 .كم خوني ،چون ذخيره آهن اين نوزادان كم است-

كم آبي ، به علت اشكال در تغذيه و عدم تمركز ادرار در                -

 كليه ها

 خونريزي، چون رگها شكننده مي باشد-

عفونت، مستعد عفونت هستند به خصوص عفونت پوست و         -

 .مجاري تنفسي

 به علت نارس بودن ريه:اشكال در تنفس  -

 زردي به علت نارس بودن كبد -

 ....و همچنين كم بودن قند خون و  -

 :مراقبت از نوزاد نارس در بيمارستان

براي نگهداري نوزادان نارس در بيمارستان از دستگاهي به           

نام انكوباتور استفاده مي شود نوزاد نارس بعد از تولد بايد              

-در يك انكوباتور كه قبال آماده شده و مجهز به اكسيژن              

حرارت داخل انكوباتور    .رطوبت و گرماست قرار داده شود       

-c36بايد طوري باشد كه دماي بدن نوزاد در محدوده               

 .باشد 5/35

انكوباتور باعث مي شود كه نوزاد از برخورد با محيط خارج             

 .محفوظ باشد و درجه حرارت بدنش ثابت باقي بماند

 :تغذيه نوزاد نارس

 .مادر بايد هرچه زودتر بعد از زايمان به نوزاد شير بدهد 
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ميزان شير بستگي به حالت عمومي و قدرت مكيدن و             

حاملگي متولد  35تحمل نوزاد دارد اگر نوزاد قبل از هفته       

گلوكز 2-4گردد ممكن است در ابتدا به نوزاد نارس              

درصد داده ميشود كه اگر تحمل كرد كم كم مقدار آن            5

را اضافه مينمايند بعد از اينكه تغذيه با سرم را تحمل              

خوردن شير  .  نمود تغذيه با شير مادر را شروع ميكنند         

گرم نيز خوب است     1500براي نوزادان حتي كمتر از        

زيرا توليد آنتي بادي ميكند و شانس ابتال به بيماري              

 .هاي عفوني و روده را كاهش مي دهد

گاهي ممكن است نوزاد نتواند به پستان مك بزند و يا              

حتي سرم را قورت دهد بنابراين لوله اي از راه بيني به              

داخل معده وارد مي كنند و از اين طريق به او شير مي               

دهند براي جلوگيري از آلوده شدن شير بايستي مادر            

 ابتدا دستهاي خود را با آب و صابون بشويد 

به ويژه زيرناخن ها را تميز كند سپس پستانها را                  

شستشو دهد پس از دوشيدن شير ميتوان آن را حداكثر           

ساعت در يخچال نگه داشت بهتر است مادر حدود            48

بار در عرض شبانه روز شير خود را بدوشد هنگام                8

مصرف شير ،شير را داخل سرنگ مي ريزيد و آن را به               

لوله معده متصل مي نمايند شير داخل سرنگ از طريق            

 .نيرو جاذبه تدريجاً وارد معده مي شود
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Tel: 2237294 

جهت موفقيت درشيردهي و تقويت حس مكيدن         

نوزاد وضعيت در آغوش گرفتن نوزاد و طرز صحيح         

 .پستان گرفتن اهميت دارد

در ابتدا با وزن كم و نارس زمان كوتاهي پستان             

مادر را ميمكد و مدت زمان طوالني استراحت مي          

بايستي به  .  كند و سپس مكيدن را آغاز مي كند         

شيرخوار اجازه داده شود تا پس از استراحت              

بهتر است مادر   .  مجدداً مكيدن شير را از سر بگيرد      

پس از تمام شدن عمل مكيدن نوزاد و خسته              

شدن نوزاد شير را بدوشد و ميزان معيني از آن را            

 .با فنجان و يا قاشق به شيرخوار بدهد 

مكيدن شير از سر پستانك و بطري           :نكته مهم   

براي نوزاد نارس خسته كننده تر از مكيدن شير از           

 پستان مادر است

 .وزن كردن نوزاد بطور منظم ضروري است
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