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توصیه هاي مراقبت از نوزاد نارس پس از ترخیص از بیمارستان

نوزاد را به دفعات دلخواه . قبل از هر بار شیردهی مادر باید دستهاي خود را بشوید. شیرمادر غذاي اصلی شیرخوار است-1
.به هیچ وجه بدون توصیه پزشک معالج به شیرخوار شیر خشک ندهد. شبانه روز تغذیه نمایدبار در 12تا 10او  

براي نوزادان رسیده یک . قطره در روز شروع و ادامه دهید25تولد به میزان 15را از روز A+Dقطره مولتی ویتامین یا -2
.بار در روز توصیه می شود2قطره 12قطره و براي نوزادان نارس 25نوبت 

درجه 27تا 25درجه حرارت مناسب اتاق براي نوزاد نارس در فصول سرد . از گرم کردن بیش از حد اتاق، پرهیز نمایید-3
در یک چنین اتاقی نوزاد ممکن است یک الیه نخی بیشتر از مادرش . درجه کافی است26تا 24و براي نوزادان رسیده 

.داز پوشش بیش از نوزاد خودداري شو. لباس بپوشد
.سر نوزاد حتماً باید با یک کاله پوشانده شود-4
مالقات نوزاد توسط افراد غیر از خانواده ممکن است با مشکالت متعددي همراه گردد بنابراین از تماس نزدیک شامل -5

.بوسیدن و بغل کردن نوزاد به خصوص توسط افراد بیمار و تب دار جداً خودداري نمایید
اگر براي نوزاد به دلیل بدي حال عمومی واکسیناسیون زمان .نامه رایج کشوري ادامه دهیدرواکسیناسیون نوزاد را طبق ب-6

.بدو تولد انجام نشده است و یا جزء موارد خاصی می باشد، یک نامه از پزشک معالج بگیرید
شدن، تب دارشدن، خوب شیر نخوردن، بد حال : مواردي که باید نوزاد را به پزشک معالج یا بیمارستان برگرداند  شامل-7

.تنفس مشکل یا تند و ناله دار، بی قراري غیرمعمول و استفراغ ، اسهال و تشنج می باشد
اگر الزم است نوزاد بعد از ترخیص دارو مصرف نماید، دستور دقیق آن و روش دادن دارو را هنگام خروج از بیمارستان -8

.از پزشک معالج بگیرید
زاد و نگهداري شیر و خوردن داروهاي ویتامینه را روز قبل از ترخیص آموزش مادر باید روش صحیح شیردهی به نو-9

.ببیند
.چگونگی حمام کردن و گرم نگهداشتن نوزاد را قبل از ترخیص آموزش ببینید. بار نوزاد را حمام کنید2تا 1هفته اي -10
ز دستورات پزشک معالج براي نوزاد از دادن داروهاي خانگی، جوشانده ها، خوددرمانی و اجراي دستورات متفرقه غیر ا-11

.خودداري نمایید
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.ساعت می باشد24بار در 1بار و مدفوع حداقل 7تا 6دفعات ادرار حداقل -12
برنامه کنترل وزن نوزاد را  بعد از ترخیص . ساعت پس از ترخیص نوزاد را به پزشک معالج نشان دهید48تا 24حداق -13

.به صورت منظم انجام دهید
ماهگی توسط چشم پزشک شبکیه 6گرم باید از نظر چشم در سن 1500شود همه نوزادان با وزن کمتر از توصیه می-14

.معاینه شوند

:برنامه ویزیت نوزادان-15
 گرم ، هر هفته یک نوبت2000نوزادان با وزن کمتر از
  گرم ، هر دو هفته یک نوبت3000تا 2000نوزادان با وزن بین
به صورت ماهانه(گرم ، هر چهار هفته یک نوبت3000ر از نوزادان با وزن باالت(
در صورتی که وزن گیري مناسبی مشاهده نشود، ممکن است نیاز به ویزیت هاي بیشتري وجود داشته باشد.

:شیر همه مادران کافی است ولی باید نکات زیر را بدانند-16
رعایت درجه حرارت مناسب اتاق
وزادجلوگیري از پوشاندن بیش از حد ن
قرار ندادن در نزدیکی وسایل گرمایشی
ست گرفتن پستاندر آغوش گرفتن صحیح نوزاد و دراطمینان از
 تغذیه هاي مکرر براساس میل و تقاضاي نوزاد
افزایش وزن در طی دوران نوزادي(مهمترین علت کافی بودن شیرمادر(


