والدين محترم پس از ترخيص نوزاد خود حتما به
نكات زير توجه فرماييد:

 در صورت بروز عالئم بي حالي –خوب شير
نخوردن و كاهش حجم ادرار سريعا به مركز
درماني يا به پزشك اطفال مراجعه كند

 شيردهي به نوزاد حتما در فواصل منظم و بر
حسب تقاضاي نوزادتان انجام شود.

 در صورتي نوزاد نارس زير  73هقته مي
باشد نياز به بررسي چشم در پايان يك
ماهگي دارد كه به مطب دكتر مير فالح به
شماره مطب  75576733مراجعه نمايد

 سعي كنيد شير دهي با فواصل كم ودفعات بيشتر
انجام شود.

 بعد از هر نوبت شيردهي حتما از نوزاد آروغ
گيري شود و نوزاد را به پشت بخوابانيد.
 قطره هاي دستور داده شده با حجم وزمان
مناسب داده شود مانند قطره  A+Dو آهن و ...
 قطره ويتامين  A+Dاز روز  51تولد روزي 51
قطره تا دو سالگي

 غربالگري نوزاد روز  7الي  1تولد انجام
ميشود در صورت بستري نوزاد در اين
تاريخ پس از ترخيص به نزديكترين مركز
بهداشت مراجعه و انجام شود.
 در صورت انجام نشدن واكسيناسيون در
بيمارستان پس از ترخيص به نزديكترين
مركز بهداشت به منزل مراجعه شود و
واكسيناسيون انجام شود.

نشانه خوب شير خوردن نوزاد:

 قطره اهن از  6ماهگي روزي  51قطره تا دو
سالگي
 حتما جهت دارو دادن از قطره چكان يا سرنگ
استفاده نماييد.

 دماي اتاق نوزاد بين  52تا  52درجه باشد و
از پوشش زياد اجتناب كنند ونوزاد را كنار
بخاري و شوفاژ قرار ندهيد.
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 در صورت بيقراري نوزاد به مدت  7ساعت
در روز كه بيشتر عصر ها ميباشد و بيشتر
از  7روز در هفته كوليك نام دارد و بايد به
پزشك مراجعه كند

پيگيري انجام واكسيناسيون و غربالگري:

 روزي  1الي  6بار پوشك نوزاد خيس و
سنگين شده باشد

 52 ساعت پس از ترخيص به پزشك متخصص
مراجعه نموده و وضعيت نوزاد را كنترل نماييد .

 در صورت بيقراري نوزاد از دادن داروهايي
غير از تجويز پزشك مانند(داروهاي گياهي –
داروي ارام بخش –و مواد مخدروگريپ
ميكچر و  ).....خودداري شود.
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 بند ناف بطور طبيعي بين  3تا  52روز مي
افتد و نياز به ضد عفوني با الكل و بتادين
ندارد.
 از گذاشتن مواد ديگر مثل ارد و روغن نيز
پرهيز شود

 مراقب باشيد بند ناف در داخل پوشك و در
معرض ادرار نباشد
 از كشيدن سورمه داخل چشم نوزاد خودداري
شود چون باعث عفونت چشم ميشود.

 نوزاد در  52ساعت به مدت  55ساعت
خواب نياز دارد.
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 مالقات نوزاد به خصوص نوزاد نارس زير
 73هفته محدود باشد.

مرکز آموزشی ردمانی شهید دکتر باهنر

 قبل از بغل كردن نوزاد حتما دست هاي خود
را بشوييد و از بوسيدن نوزاد خودداري شود.
 از پستانك براي ارام كردن نوزاد استفاده
نشودودر صورت نياز نوزاد حتما در اغوش
گرفته شود.

عنوان :

آموزش هاي حين ترخيص بخش
NICU

تهيه و ميظنت  :واحد آموزش سالمت

منابع:
آدرس  :کرج – ابتدای جاده چالوس -سه راه عظیمیه -مرکز
آموزشی درمانی شهید دکتر باهنر
تلفن 020-32100523 :
نشانی وب سایت بیمارستان:

http://bahonar.abzums.ac.ir

اترخي بازنگری :سال 4931

