
 مراقبت هنگام تولد

 راه تنفسی را )در صورت نیاز( پاکاقدام اول:

 نوزاد را خشک و تحریک کنید.,

تنفس و تون و وضعیت کلی نوزاد را اقدام دوم:

 ارزیابی کنید.

برای نیاز نوزاد به احیا تصمیم گیری  اقدام سوم:

 کنید.

نوزاد را در تماس پوست با پوست با اقدام چهارم:

وپشت نوزاد را با حوله  مادر قرار دهید

 خشک و گرم بپوشانید.استریل،

 بندناف را کالمپ کنید.اقدام پنجم:

 کمک کنید تا شیردهی آغاز شود.اقدام ششم:

پیش از ترک محل زایمان،شرح مراحل :اقدام هفتم

مراقبت هنگام تولد ثبت و اقدامات ضروری برای 

تشخیص هویت نوزادانجام وفرمهای مربوطه 

 تکمیل شود.

 پیشگیری از هیپوترمی:

نوزاد بالفاصله پس از تولد با یک حوله استریل از 

پیش گرم شده خشک شود.در یک محیط گرم در 

تماس پوست با پوست با مادر و یا در صورت 

وجود مورد منع پزشکی در زیر یک گرم کننده 

 تابشی که از پیش روشن شده قرار می گیرد.

 بستن بندناف:

تا 03ن بندناف بین زمان مناسب برای بست

 ثانیه پس از تولد است.023

 تخلیه ترشحات و پاک کردن مجاری تنفسی

استفاده از پوار در صورتی انجام گیرد که ترشحات 

سبب انسداد راههای تنفسی شده باشند،زیرا انجام 

به ساکشن حتی با پوارممکن است منجر 

 برادیکاردی نوزاد شود.

 مکونیوم باشددر صورتی که مایع آغشته به 

اگر مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم است و 

نوزاد سرحال به نظر نمیرسد باید نوزاد به محض 

تولد بر روی تخت احیا قرار گیرد تا ضمن گرم نگه 

داشتن،ساکشن و لوله گذاری داخل نای صورت 

 گیرد. 

 اندازه گیری و ثبت نمره آپگار

ر پایان نمره آپگار می بایست در تمام نوزادان د

و ثبت  اول و پایان دقیقه پنجم اندازه گیریدقیقه 

 شود.

است،الزم 7وقتی نمره آپگار در دقیقه اول کمتر از 

است نوزاد ساعات بعدی دقیق تر مراقبت شود.این 

مراقبت بسته به علت و شرایط نوزاد ممکن است 

در 7در کنار مادر انجام شود.نمره آپگار کمتر از 

تمال آسفیکسی حوالی زایمان را دقیقه پنجم عمر اح

مطرح میکند.چنین نوزادی در گروه نوزاد بیمار 

 جای دارد.

 اولین تماس مادر و نوزاد و آغاز شیردهی:

با قرار دادن نوزاد روی قفسه سینه مادر و ایجاد 

تماس پوست با پوست گرمای بدن مادر به نوزاد 

ثبیت وضعیت ودمای بدن نوزاد  منتقل شده وسبب

گلیسمی شروع زودرس تغذیه از بروز هیپو میشود،

میزان شیوع عفونت در همچنین پیشگیری کرده 

 می دهد.ی مادر را کاهش یزنوزاد و خونر

 

 

 تعیین هویت و تامین امنیت نوزاد

مشخصات نوزادبایستی بالفاصله پس از زایمان 

 ثبت شود.

.نام و نام خانوادگی 2.جنسیت نوزاد0:که شامل 

 .شماره پرونده4.تاریخ و ساعت دقیق تولد 0مادر

 

 



 مراقبت بعدی برپایه ارزیابی عوامل خطر در نوزاد

 .نوزاد سالم1

.سیر بارداری،درد و زایمان طبیعی بوده است 

.مادر سابقه بیماری تاثیر گذار بر جنیبن را ندارد 

 و نوزاد احیا نشده  7آپگار دقیقه اول باالی

 است.

 گرم است. 4333تا 2333بین وزن نوزاد 

.نوزاد صدمات زایمانی نداشته 

رسد لینی اولیه نوزاد سالم به نظر میدر معاینه با

و ناهنجاری یا اختالالت تکاملی قابل تشخیص 

 وجود ندارد.

نوزاد خوب شیر میخورد. 

 از لحظه تولد نوزاد تا این لحظه سیر طبیعی

 داشته واختاللی بروز نکرده.

 الم در معرض خطر.نوزاد س2

و نیاز درمان سریع برای حل  منوزاد به ظاهر سال

 مشکل ندارد.

 هفته و  03هفته و صفر روز تا 03سن جنینی

 روز 3

 2333تا 2333وزن بین 

 گرم 4333نوزاد باالی 

 سابقه بعضی بیماریهای مادر.بیماری پیش از

 بارداری یا حین بارداری،احتمال عفونت

که به  7اول پایین تر از  نمره آپگار دقیقه

 سرعت بهبود یافته.

)ناهنجاریهای کوچک)مینور 

 زایمان مشکل با صدمات خفیف،مانند سفال

 هماتوم

 ناسازگاری گروه خونیRh مادر و نوزاد 

مصرف دارو توسط مادر 

 مشکالت گذرا و کوتاه مدت تغذیه )یکی دو

 ساعته(

 بارداریمسایل اجتماعی و مراقبت ناکافی حین 

 ر .نوزاد بیما0

یک نوزاد بیمار ،نوزادی است که دارای عالیم 

حیاتی،فعالیت ،رنگ و یا روند غیر طبیعی تغذیه 

نوزادان مبتال به ناهنجاری های مهم و باشد.

هفته یا کم وزن)کمتر  03نوزادان نارس کمتر از 

  گرم( 2333از 

برگرفته از: بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در 

 بیمارستان

 نوزاد سالم
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