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 دکتر نسترن خسروی  دکتر پریسا محققی  دکتر هادی سماعی

 دبیر علمی کنگره    دبیر اجرایی کنگره  رئیس کنگره    

 

 ا(اعضای کمیته علمی )به ترتیب حروف الفب
 آبرون آمنه

 آجودانیان نجمه

 آرامش رضا محمد دکتر

 چوبدار ابوالحسن فرهاد دکتر

 اتوکش حسن دکتر

 احمدپور موسی دکتر

 اسکندری زهرا

 اسالمیان الله دکتر

 شیروانی نیا اسماعیل طاهره دکتر

 افجه ابوالفضل سید دکتر

 راد اکبریان زهرا دکتر

 اوجیان پرستو دکتر

 بصیر فاطمه مهتا دکتر

 بردبار آرش دکتر

 برکتین بهزاد دکتر

 نژاد بریم لیلی دکتر

 بسکابادی حسن دکتر

 بصیری بهناز دکتر

 بنازاده مرجان دکتر

 پیروی حمید دکتر

 ترکمن محمد دکتر

 طالقانی تسلیمی نعیمه دکتر

 ثاقب ستاره دکتر

 مطلق جشنی علیرضا دکتر

 جعفری ناهید دکتر

 وند جلیله ناهید دکتر

 دوست جنت عبداهلل دکتر

 چوپانی رویا دکتر

 اللهی حبیب عباس دکتر

 حبیبی مرتضی دکتر

 حسینی رزیتا دکتر

 حسینی باقر محمد دکتر

 حسینی مریم

 زاده حنطوش صدیقه دکتر

 حیدرزاده محمد دکتر

 خاچیان آلیس دکتر 

 خالصی نسرین دکتر

 خسروی نسترن دکتر

 شهیدی خطیب شیرین

 خلیلی میترا  دکتر

 دهخدا ناهید

 دهدشتیان مسعود ردکت

 دیره عصمت دکتر

 نسب ذوالقدر شهناز

 رادفر میترا دکتر

 راستکار الهه

 راوریان آیدا دکتر

 شعرباف رحیمی فاطمه دکتر

 رضوانیان حمید دکتر

 رضوی مستجاب سید دکتر

 پاشا زاهد یداهلل دکتر

 زرکش مرجانه دکتر

 زمانی فاطمه

 زینانلو اکبر علی دکتر

 سابوته مریم دکتر

 ای سبزه کاظم محمد دکتر

 سعیدی رضا دکتر

 سلیمی زکیه

 سماعی هادی دکتر

 سنگسری راضیه دکتر

 سهرابی سرور

 سیدفاطمی نعیمه دکتر

 شجاعی ثریا

 مقدم صادقی پروانه دکتر

 طباطبایی شهرزاد دکتر

 طالچیان الهام دکتر

 علینژاد مونا

 غفاری وجیهه دکتر

 فخرائی حسین سید دکتر

 دکتر کامران فردوسی
 فعال غالمرضا کترد

 فالحی مینو دکتر

 قاسمی مهین

 کاظمیان محمد دکتر

 کامرانی آزاده
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 کشاکی ماندانا دکتر

 مجیدکالنی دکتر

 کلروزی فاطمه

 کلهر فرامرز

 گودرزی زهرا

 محققی پریسا دکتر

 ای محله مجید دکتر

 حسینی محمد عرب عبداله دکتر

 زاد محمد معصومه

 محمودیان سعید دکتر

 زبانمر اصغر دکتر

 مرصوصی وجیهه دکتر

 مرندی علیرضا سیددکتر 

 مسیبی زیبا دکتر

 معذوری علی دکتر

 معموری غالمعلی دکتر

 قرقی مقنی فاطمه

 میرنیا کیوان دکتر

 نادری سلما دکتر

 ناصح علی دکتر

 نخشب مریم دکتر

 پور نوری اله شمس دکتر

 شادکام نوری محمود دکتر

 فرید نیک لیدا دکتر

 فسن نیک پدرام دکتر

 واحدی زهرا دکتر

 نژاد ورزش مریم

 شاهی وفائی محمد دکتر

 امینی وکیلی مازیار دکتر

 زاده ویسی مریم دکتر

 هومن نکیسا دکتر
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 مدیر اجرایی: دکتر کامران فردوسی
 

 : ندا رحیمیدبیرخانه و نمایشگاه جانبی مسئول

 مسئول دبیرخانه انجمن پزشکان نوزادان ایران: ناهید کریمی

 )به ترتیب حروف الفبا( اجرایی کمیته اعضای
 

 الهام بانصیری

 فرشید خالقی 

 فرزانه دیانسایی

 رحیمی علی

 رحیمی لیال

 رفیعی علی

 سلطانی محمد

 سیف اکرم

 فروزان صولتی

 طیبی جهانگیر سید

 عابدینی پوریا

 اصغری علی زهرا

 علیخانی ارشیا

 فاطمه قاسمی

 خواه کریم مهدی

 کریمی جواد

 سمیرا کریمی 

 بابک مازوجی

 نورانی رویا
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 با تشکر از همکاری
 اداره سالمت نوزادان دفتر سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شرکت تهران کاررسا

 سالن همایش های بین المللی رازی

 شرکت چاپ نقشینه جهان

 )به ترتیب حروف الفبا( با تشکر ویژه از اسپانسرهای کنگره
 ی جمر کاالتدبی

 تک زیما دارو

 درمان دارو پرشیا

 شیر مشهد و صنایع پودر 

 نستله

 
 

 داشته حضور کنگره یجانب شگاهینما در که ریز یصنعت و ،ییدارو یپزشک زاتیتجه یها شرکت گرید و

 .)بترتیب حروف الفبا(اند نموده فراهم را کنگره یبرگزار امکان یمال تیحما با و

 

 

 بهستان بهداشت

 ن گسترش تجارتجها

 بهداشت کار

 امید دارو سالمت

 فراطب جراح

 بهستان دارو

 دارو درمان سپهر

 بهستان دارو فایزر

 پارس تنفس

 طراوت افق زندگی

 بهینه داده پردازان رایمون

 بهبد دارو

 نیکسان سالمت بهبود
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 )روز اول( 1398آبان ماه  22چهارشنبه 

 سالن اصلی
 سخنران موضوع زمان

 مراسم افتتاحیه 9:30-8:15

 رانیا یاسالم یتالوت قرآن و سرود جمهور 8:30-8:15

 دکتر هادی سماعی سخنرانی ریاست محترم کنگره 8:30- 8:45

 دکتر جلیل کوه پایه زاده سخنرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران 9:00-8:45

 سید علیرضا مرندیدکتر  سخنرانی ریاست محترم انجمن نوزادان ایران 9:15-9:00

 دکتر محمد حیدرزاده سخنرانی ریاست محترم اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت 9:30-9:15

11:00-9:30 
 ) قبل از تولد( بهبود کیفیت مراقبت از نوزادان نل اول:پ

دکترهادی سماعی، دکتر صدیقه حنطوش زاده، دکتر عبداله عرب محمد : هیات رئیسه

 رحیمی شعرباف حسینی، دکتر فاطمه

 دکتر فاطمه رحیمی شعرباف حاملگی های طبیعی 9:50-9:30

 دکتر صدیقه حنطوش زاده حاملگی های پرخطر 10:10-9:50

 دکتر وجیهه مرصوصی زایمان های زودرس 10:30-10:10

 دکتر الله اسالمیان (IUGRحاملگی های با محدودیت رشد داخل رحم) 10:50-10:30

 دکتر راضیه سنگسری ت از نوزادان مادران معتادمراقب 11:00-10:50

 بازدید از پوسترها و نمایشگاهاستراحت، پذیرایی،  11:30-11:00

  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

 

 

 )روز اول( 1398آبان ماه  22چهارشنبه 

  سالن اصلی

 سخنران  موضوع زمان

14:00-11:30 
 ()احیاءمراقبت از نوزادان بهبود کیفیت : پانل دوم

نیک نفس، دکتر مسعود دهدشتیان، دکتر میترا رادفر، دکتر  دکتر پدرام: هیات رئیسه

 زیبا مسیبی

 دکتر موسی احمدپور استانداردهای اطاق زایمان/ اطاق عمل  11:50-11:30

 دکتر میترا رادفر مراقبت از نوزادان )احیاء ساعت اول تولد( 12:10-11:50

 اس حبیب اللهی دکتر عب (HBBاقدامات کمک به تنفس نوزادان ) 12:30-12:10

 دکتر محمود نوری شادکام احیاء پیشرفته 12:50-12:30

 دکتر پدرام نیک نفس گزارش کارگاه تربیت مربی احیاء نوزادان کشور 13:10-12:50

 بازدید از پوسترها و نمایشگاه و نماز، نهار 14:00-13:10

  سالن اصلی

 سخنران  موضوع زمان

16:00-14:00 
 )تغذیه( فیت مراقبت از نوزادانبهبود کی سوم: پنل

دکترسید حسین فخرائی، دکتر محمد کاظمیان، دکتر بهناز بصیری، دکتر  :هیات رئیسه

 حسن بسکابادی

 دکتر سلما نادری  تغذیه ساعت اول تولد 14:20-14:00

 دکتر محمد ترکمن تغذیه نوزادان نارس 14:40-14:20

 فاطمه بصیر دکترمهتا  مکمل های تغذیه ای 15:00-14:40

 دکتر مجید محله ای تغذیه وریدی 15:20-15:00

 دکتر مینو فالحی عوارض تغذیه وریدی 15:40-15:20

 دکتر ناهید جعفری ( NECآنتروکولیت نکروزان ) 16:00-15:40

 پرسش و پاسخ 16:30-16:00
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 )روز اول( 1398آبان ماه  22چهارشنبه 

 )سالن پرستاری( 2شماره سالن 
 سخنران موضوع زمان

13:00-11:30 
 (یاز نوزادان )مراقبت تکامل یمراقبت پرستار تیفیبهبود ک پانل اول:

 یزهرا اسکندر ،یمستجاب رضو دیدکتر س ،یمحقق سایدکتر پر: هیات رئیسه

 مونا علینژاد انواع مدل های بهبود کیفیت در پرستاری نوزادان 11:45-11:30

 یم نخشبدکتر مر کنترل درد 12:00-11:45

 زهرا اسکندری کنترل محرک های محیطی 12:15-12:00

 زهرا گودرزی مراقبت آغوشی 12:30-12:15

 دکتر آیدا راوریان وضعیت دهی نوزاد نارس 12:45-12:30

12:55-12:45 

بررسی تاثیر مراقبت آغوشی پوست به پوست مستتمر در  

کاهش تعداد روزهای اکسیژن دریافتی نوزادان بستری در 

 رکز آموزشی درمانی الزهرا )س( تبریزم

 راحله جانانی

 پرسش و پاسخ 12:55- 13:00

 بازدید از پوسترها و نمایشگاه و نماز، نهار 14:00-13:00
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 )روز اول( 1398آبان ماه  22چهارشنبه 

 )سالن پرستاری( 2شماره سالن 
 سخنران موضوع زمان

16:00-14:00 
 نوزادان( یایاز نوزادان )اح یپرستار مراقبت تیفیبهبود ک :دومپانل 

 دکتر مرجان بنازاده ،یرویپ دینفس، دکتر حم کیدکتر پدرام ن: هیات رئیسه

 دکتر پدرام نیک نفس تیم احیا و مدل آموزشی احیا 14:20-14:00

 دکتر پرستو اوجیان مدیریت اتاق زایمان  14:40-14:20

 نجمه آجودانیان HBBبه تنفس نوزاد  گزارش عملکرد اجرای برنامه کمک 15:00-14:40

 سرور سهرابی  احیای پیشرفته 15:20-15:00

 مریم ورزش نژاد ارزیابی عملکرد تیم احیا 15:40-15:20

16:00-15:40 
The Effectiveness of neonatal cardiopulmonary 

resuscitation education by Edu care method on 

nurses and midwives’ knowledge and performance 

 منصوره گودرزی 

 پرسش و پاسخ 16:30-16:00
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 )روز اول( 1398آبان ماه 22 چهارشنبه

 4سالن شماره 
  (: 1) نام کارگاه

HBB 
   14:00-16:00زمان: 

 کارگاه: ینمدرس

 ، دکتر بهاره فصیحی پورعباس حبیب اللهیدکتر 

 4سالن شماره 
 :(2) نام کارگاه

 EPIQ مبنی بر شواهد )اپیک( بهبود کیفیت 

   16:30-18:30زمان: 

 کارگاه: مدرس

 محمد حیدرزادهدکتر 
 

 

 2سالن شماره 
 :(3) نام کارگاه

 نوزادان شنوایی شناسی

   16:30-18:30زمان: 

 مدرس کارگاه:

 سعید محمودیاندکتر 
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 ()روز دوم 1398آبان ماه  23 پنج شنبه

 )پانل اول( سالن اصلی
 سخنران موضوع زمان

10:30-8:30 
 )تنفس(بهبود کیفیت مراقبت از نوزادان  پنل اول:

 دکتر پریسا محققی،دکتر عبداهلل جنت دوست ،دکتر رضا سعیدی: هیات رئیسه

 دکتر مرجانه زرکش ارزیابی و اکسیژن تراپی 8:50-8:30

 دکتر علی معذوری (NIV)تهویه غیر تهاجمی  9:10-8:50

  Prof. Orlando Da Silva (MISTدر تجویز سورفاکتانت )بهبود کیفیت  9:30-9:10

 دکتر عبداهلل جنت دوست (eMVتهویه تهاجمی ) 9:50-9:30

 دکتر محمد رضا آرامش بهبود کیفیت در کاهش عوارض تهویه مکانیکی 10:10-9:50

 دکتر زهرا اکبریان راد بهبود کیفیت درکاهش بیماریهای مزمن ریوی 10:30-10:10

 بازدید از پوسترها و نمایشگاهاستراحت، پذیرایی،  11:00-10:30
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 (دوم)روز   1398آبان ماه  23 پنج شنبه

  سالن اصلی

 سخنران  موضوع زمان

13:00-11:00 
 ( NICU)بخش بهبود کیفیت مراقبت از نوزادان  دوم: پنل

 ،ینیمحمد باقرحس دکتر ،یبیحب یمرتض دکتر ،یمعمور یدکتر غالمعل: هیات رئیسه

 دکتر اصغر مرزبان

 دکتر غالمرضا فعال بهبود کیفیت در بخش نوزادان 11:20-11:00

 دکتر ستاره ثاقب سمپلینگ و نمونه گیری 11:40-11:20

 دکتر بهزاد برکتین نافی( ،  cv line & PICCکاتتر های مرکزی ) 12:00-11:40

 دکتر محمد باقر حسینی (NIDCAPمراقبت تکاملی یگانه نوزاد )متین( ، ) 12:20-12:00

 دکتر کیوان میرنیا خانواده محوری 12:40-12:20

 پرسش و پاسخ 13:00-12:40

 بازدید از پوسترها و نمایشگاه و  نماز ، نهار 14:00-13:00

  سالن اصلی

 سخنران  موضوع زمان

16:15-14:00 
 نی(نیتورینگ، دارو درماما)بهبود کیفیت مراقبت، از نوزادان  سوم: پنل

 دکتتر  ،یخالصت  نینستر  دکتتر  دکتر ملیحه کدیور، زاهد پاشا، داهللیدکتر  :هیات رئیسه

  پور ینور لهشمس ا

 دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار ((NIRSمانیتورینگ بافتی  14:20-14:00

 دکتر محمد وفائی شاهی (aEEG) مانیتورینگ نوار مغز 14:40-14:20

 کتر علی اکبر زینانلود تجویز داروهای قلبی 15:00-14:40

 دکتر الهام طالچیان درمان ریفالکس 15:20-15:00

 دکتر آرش بردبار (ASPانتی بیوتیک تراپی) 15:40-15:20

 دکتر علی ناصح تجویز پره بیوتیک و پروبیوتیک 16:00-15:40

 پرسش و پاسخ 16:15-16:00

 مجمع عمومی انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران 18:15-16:15
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 )روز دوم( 1398آبان ماه  23پنج شنبه 

 )سالن پرستاری( 2شماره سالن 
 سخنران موضوع زمان

10:30-8:30 
 (نوزادان هیاز نوزادان )تغذ یمراقبت پرستار تیفیبهبود ک پنل اول:

 رالهه راستکا ره،یدکتر عصمت د ،یچوپان ایدکتر رو: هیات رئیسه

 یه سلیمی زک تغذیه وریدی و اتاق تمیز 8:50-8:30

 دکتر ناهید جلیله وند آسیب شناسی گفتار و زبان در تغذیه نوزادان بستری 9:10-8:50

 مریم حسینی (PICC)تعبیه کاتتر ورید مرکزی از طریق ورید محیطی  9:30-9:10

 ناهید دهخدا چالش های تغذیه در نوزاد نارس 9:50-9:30

 شیرین خطیب شهیدی گزارش عملکرد بانک شیر مادر تبریز 10:10-9:50

10:25-10:10 

بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر تحمل شیر و پیشتگیری از  

انتروکولیت نکروزان در نوزادان نتارس بستتری در بختش    

مراقبت های ویژه بیمارستان بنت الهتدی بجنتورد ستال    

139۷-1398  

 قاسم بیانی

 پرسش و پاسخ 10:30-10:25

 زدید از پوسترها و نمایشگاهبااستراحت، پذیرایی،  11:00-10:30
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 )روز دوم( 1398آبان ماه  23پنج شنبه 

 )سالن پرستاری( 2سالن شماره 

 سخنران  موضوع زمان

13:15-11:00 
 بهبود کیفیت مراقبت پرستاری از نوزادان )تهویه مکانیکی( دوم: پنل

 یدفاطمیس مهینژاد، دکتر نع میبر یلیابولفضل افجه، دکتر ل دیسدکتر : هیات رئیسه

 معصومه محمد زاد اکسیژن درمانی  11:20-11:00

 دکتر مریم ویسی زاده  (NCPAP & NIPPV)تهویه غیر تهاجمی  11:40-11:20

 فاطمه مقنی قرقی مراقبت از نوزادان تحت تهویه مکانیکی 12:00-11:40

 سلیمی طالقانیدکتر نعیمه ت (NICUمانیتورینگ نوزادان )مدیریت آالرم ها در  12:20-12:00

 دکتر زهرا واحدی weaningمراقبت پرستاری از نوزادان پس از  12:40-12:20

13:00-12:40 Nasal High-Flow Therapy for Newborn Infant in 

Special Care Nurseries 
 سید احسان اسدی

 پرسش و پاسخ 13:15-13:00

 یشگاهبازدید از پوسترها و نما و  نماز ، نهار 14:00-13:15

  2شماره سالن 

 سخنران  موضوع زمان

16:00-14:00 
 از نوزادان )کنترل عفونت( یمراقبت پرستار تیفیبهبود ک سوم: پنل

  ،یروانیش این لیدکتر طاهره اسماع ،یدکتر محمد کاظم سبزه ا :هیات رئیسه

 انیخاچ سیدکتر آل

 مهین قاسمی  یریت آنو مد NICUرعایت اصول کلی کنترل عفونت در بخش  14:20-14:00

 فاطمه کلروزی NICUاستراتژی های ارتقا بهداشت دست کارکنان در  14:40-14:20

 الهه راستکار  (CLABSI)کاهش میزان عفونت خونی مرتبط با کاتتر ورید مرکزی  15:00-14:40

 فرامرز کلهر آنتی بیوتیک تراپی 15:20-15:00

 ای  دکترمحمدکاظم سبزه (VAP)ه به ونتیالتورکاهش میزان پنومونی وابست 15:40-15:20

16:00-15:40 
Comparing the effect of Topical Application of Breast Milk, 

Chlorhexidine and Dry Care Methods on Bacterial Colonization in 

Umbilical Cord of Preterm Neonates in NICU: a randomized clinical trial 

  غالمرضا فعالدکتر 

 پرسش و پاسخ 16:30-16:00
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 (دوم)روز  1398آبان ماه  23پنج شنبه 

 

  4سالن شماره 
 : (1) نام کارگاه

  تغذیه نوزادان نارس

  9:00-11:00زمان: 

 مدرس کارگاه:

 فالح زاده فریبا
 

  4سالن شماره 
 : (2) نام کارگاه

PICC  
   14:00-16:00زمان: 

  مدرس کارگاه:

 تکارالهه راس

 

  4سالن شماره 
 : (3) نام کارگاه

 بانک شیر مادر

   16:00-18:00زمان: 

 مدرس کارگاه: 

 دکتر محمد باقر حسینی
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 (سوم)روز  1398آبان ماه  24 جمعه

  سالن اصلی
 سخنران موضوع زمان

10:30-8:20 

 بهبود کیفیت مراقبت ازنوزادان   پنل اول:

دکتر مانتدانا   ،یدکالنیدکتر مج ،یرن خسرودکترحسن اتوکش ،دکتر نست: هیات رئیسه

 یکشاک

 دکتر حسن اتوکش ( UTI) یادرار عفونت 8:40-8:20

 هومن سایدکتر نک (AKI) هیکل حاد یینارسا 9:00-8:40

 ینیحس تایدکتر رز یمادر زاد یها یناهنجار 9:20-9:00

 مطلق یجشن رضایدکتر عل خون در نوزادان فشار 9:40-9:20

 یلیخل ترایدکتر م یویدر مشکالت کل یولوژیو راد یازسونوگراف استفاده 10:00-9:40

 پرسش و پاسخ 10:30-10:00

 بازدید از پوسترها و نمایشگاهاستراحت، پذیرایی،  11:00-10:30
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 (سوم)روز  1398آبان ماه  24جمعه 

 سالن اصلی

 سخنران  موضوع زمان

13:00-11:00 
 (NICU)خدمات بخش بت از نوزادان بهبود کیفیت مراق: پانل دوم

 ستابوته،  میدکتر مر ،یماکوئ اریآقا یابوالفضل افجه، دکتر عل دیدکترس: هیات رئیسه

 یغفار ههیدکتر وج

 مقدم یدکتر پروانه صادق NICU  مراقبت در تیفیبهبود ک  11:20-11:00

 انیرضوان دیدکتر حم NICU هشدار در عالئم 11:40-11:20

 ینیام یلیوک اریدکتر ماز NICU عفونت در بخش نترلک 12:00-11:40

 یدکتر محمد کاظم سبزه ا NICU نوزادان یآگه شیپ 12:20-12:00

 یغفار ههیدکتر وج NICU صیترخ 12:40-12:20

 پرسش و پاسخ 13:00-12:40

 اختتامیه کنگره و مراسم قرعه کشی جوایز ویژه 14:00-13:00
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 ز سوم()رو 1398آبان ماه  24جمعه 

 )سالن پرستاری( 2شماره سالن 
 سخنران موضوع زمان

10:40-8:30 
 نوزادان نارس( ژهیاز نوزادان )و یمراقبت پرستار تیفیبهبود ک پنل اول:

 آمنه آبرون ،ییدکتر فرهاد ابولحسن چوبدار، دکتر شهرزاد طباطبا: هیات رئیسه

 فاطمه زمانی نوزاد یدما میتنظ 8:50-8:30

 ثریا شجاعی شنیکستراوازا 9:10-8:50

 آزاده کامرانی نوزاد نارس انتقال 9:30-9:10

 شهناز ذوالقدر نسب از پوست نوزاد نارس مراقبت 9:50-9:30

 دکتر لیدا نیک فرید نوزادان نارس یریگیو پ صیدر ترخ تیفیک بهبود 10:10-9:50

بتر   ایمتد  یو متولت  نگیدو نوع آموزش تله نرست  ریتاث سهیمقا 10:30-10:10

 نوزاد نارس یردهیش تیموفق

 طاهره صادقی

 پرسش و پاسخ 10:40-10:30

 بازدید از پوسترها و نمایشگاهاستراحت، پذیرایی،  11:00-10:40

 

 

  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

 

 

 بصورت پوسترمقاالت ارائه شده لیست 

 ردیف نام نویسنده عنوان مقاله

ان نهم ارزیابی میزان آلودگی صوتی در بخشی مراقت ویژه نوزادان بیمارست

 139۷دی تربت حیدریه سال 
  1P اعظم مومنی زاده

 P 2 دکتر راضیه سنگسری تغذیه نوزادان با آلرژی

بررسی ارتباط برخی مشخصات مادر با تداوم تغذیه انحصاری با شیر متادر:  

 یک مطالعه مروری 
  3P فرزانه ظاهری

Discharge planning for premature infants (review of new articles) Roya Taherifafti 4 P 

Internat of Medical Things (IOMT) in E-health and M-Health: 

Issues and Applications 
Jila Saneipour 5P  

بررسی پیامدهای کوتاه مدت راه اندازی بانک شیر مادر در مرکتز مراقبتت   

 شاهدی-ورد(: مطالعه مNICUهای ویژه نوزادان )
  6P دکتر محمد باقر حسینی

  7P دکتر سمیرا شهباززادگان توجه به آلودگی نوری در مراقبت از نوزاد

Vitamin D Status in Mothers and Preterm Infants Mandana Kashaki 8P  

  9P دکتر شمس اله نوری در نوزادان A.E.E.Gمانیتورینگ 

The effect of maternal presence on premature infant response to 

recorded music 
Seyed Ehsan Asadi 10P  

  11P فاطمه پارسا نحوه ی مراقبت از نوزادان مادران معتاد  

  12P دکتر حسن بسکابادی مقایسه وزن تولد نوزادان مادران دریافت کننده و بدون دریافت روی

یسه با تغذیه برنامته ریتزی   مروری بر اثر بخشی تغذیه سر نخ محور در مقا

 شده در نوزادان نارس
  13P فریده کامران

ان نوزادان نارس بختش  رماد یزندگ تیفیعملکرد خانواده بر ک ریتاث یبررس

 رازیحافظ ش مارستانینوزادان ب ژهیمراقبت و
  14P خدیجه دهقانی چم پیری

ید بررسی خطاهای پزشکی در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستتان شته  

 صدوقی یزد
  15P حسین نظمیه

  16P دکتر سمیرا شهباززادگان مراقبت از نوزادان نارس به روش مراقبت تکاملی فردی

تبیین چالشهای مراقبت خانواده محتور در بختش مراقبتت ویتژه     

 نوزادان
  17P هایده حیدری

بررسی تاثیر مراقبت آغوشی کانگرویی مرتب با پیگیری محقق در 

ام و ایجاد انگیزه در متادران و نتوزادان بستتریدر    ترخیص زودهنگ

 مرکز آموزش درمانی الزهرای تبریز

  18P فریناز سعیدی
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 ادامه لیست پوسترهای پذیرفته شده:

 ردیف نام نویسنده عنوان مقاله

بررسی مقایسه ای مداخله محیطی و رفتاری بر رویسیکل ختواب  

 نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
  19P سمیرا کرمی

تاثیرماساژ بازتابی کف دست بر افزایش درصتد اشتباع اکستیژن    

خون نوزادان نارس تحت تهویه غیر تهتاجمی بستتری در بختش    

 1398مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان فاطمیه همدان در سال 

  20P ندا جمالی سلطانی

وزاد در تاثیر عملکرد مامای مراقبت نوزاد بر تماس پوست مادر و ن

 ساعت اول تولد در بلوک زایمان بیمارستان قائم
  21P مریم ساالری هدکی

بررسی تاثیر مراقبت آغوشی مستتمر در تترخیص زود هنگتام و    

ایجاد انگیزه مادران در نوزادان بستری در مرکز آموزشی درمتانی  

 الزهرا )س(

  22P فریناز سعیدی

The effect of cue based feeding on short term health outcomes in 

premature infants in neonatal intensive care unit (s) 
  23P افسانه ارزانی

  24P مریم مهدی زاده شهری کاربرد ماساژ در مراقت های پرستاری نوزادان

برنامه مراقبتی پرستاری در پیشگیری از خونریزی داخل بطنی در 

 بخش مراقبت های ویژه نوزادان
  25P ثه بابائیمحد

بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر واکنش های رفتاری نوزادان نتارس  

 بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
  26P امیر حسین شفیقی

بررسی تاثیرات صدای مادر در بهبود سطح شاخصهای فیزیولوژی 

 نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
  27P ماجده نبویان

  28P پروانه زمانی حفاظت عصبی نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان

میزان مرگ پری ناتال و عوامتل متادری مترتبط بتا آن در مرکتز      

 92-94پزشکی بعثت سنندج طی سالهای 
 P 29 فریبا رعنایی

Neonatal neurocritical care: Care for deducing neurological 

morbididty 
Dr. Naeeme Taslimi 

Taleghani 
30P  

 ینوپتات یبتر رت  یروغن ماه یحاو یدیپیل یدیور ونیرامولسیتاث

 گذشته نگر ی؛ بر اساس مطالعه مشاهده ا (ROP)نوزاد نارس
  31P گلناز قره باغی
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 3.....................................................................................................................زودرسیهامانیزا

Fetal Growth Restriction (FGR)...............................................................................................4 

 5........................................................................................................نوزاددرتیمحرومسندرم

 6........................................................................................مانیزااتاقدرمراقبتتیفیکبهبود
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یهایباکترحذفدردیاسکیاستپرودیاکسایدنیکلرییکارایسهیمقا
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 علیرضا مرندی سیدسخنرانی جناب آقای دکتر 

 شهيدبهشتي ه علوم پزشكياستاد ممتاز دانشگا

( NMRآماار مارو م ميار ناون د         2018يونيسف، در ساا    Every Child Aliveطبق آمار نشريه 

در بين کشورها بوده م  ن مضعيت مطلوب عد لت در سالمت هم برخورد ر نيست.  75کشور ما در رديف 

هاا؛ ميان  ، زونياع     مر قبات بر ي  صالح مضع موجود بايد به عو مل  جتماعي سالمت؛ کميت م کيفيات  

عادالنه م نحوه هنينه کرد   عتبار ت؛  ستفاده بهينه  ن نيرمي  نساني کاايي، مااهر م باا کيفيات؛ م نيان      

 ها م  رزقاء هر چه بيشتر سو د م يرهنگ سالمت جامعه زوجه نمود.  زقويت نظارت

هااي   ساتفاده  ن زننولاو ي  هاي کم قابل پيشگيري  ست. طبيعتاً   ها با هنينه MMRم  NMRنيمي  ن 

پيشريته بر ي نجات جا  درصدي  ن نون د   نارس م بيمار ضرمري  ست، ملي متاسفانه آنچه  غلب مورد 

گيرد، ر هنارهاي بادم  هنيناه م ياا بسايار کام       غفلت مسئولين م حتي بعضاً همنار   محترم قر ر مي

،  رزقاي سو د م يرهناگ ساالمت جامعاه،    هنينه  ست نظير آمونش عامه مردم م به ميژه دختر   م ننا 

زاکيد بر زغذيه مطلوب دختر   م ننا   ن قبل  ن دمر   بارد ري، مصرف  سيد يوليک حو لي نما   نعقاد 

هاي مطلوب م منظم سالمت در دمر   بارد ري، موقع ن يما  م پس  ن آ  م زوجه باه   نطفه،  ر ئه مر قبت

ها م  يسردگي مي،  طمينا   ن عدم مصرف دخانيات،  لنال م   سمضعيت رم ني مادر م جلوگيري  ن  ستر

هااي  لقاايي م  نتخاابي م بادم       مو د مخدر زوسط مادر، زرميج ن يما  طبيعي م جلاوگيري  ن سان رين  

زو ناد سابب    شود که  نجام سن رين مي ها زوضيح د ده نمي  نديناسيو  م قعي علمي  قطعاً بر ي خانو ده

هااي زنفساي، هيکوکساي، نارساائي زنفساي،       ، عفونات TTN ،PPHN، بارمن   LBWزولد نون د ناارس،  

م  NMRم حتاي  يان يش    NICUهيکوزرمي، هيکوگليسمي،  يت يشار خو ،  ين يش پذيرش ناون د در  

MMR هنينه، مصرف  سترمئيد،  حياء  مليه نون د، شرمع زغذيه با شير ماادر   گردد(.  ن ديگر  قد مات کم

م در ضمن زماس پوست با پوست در ساعت  م  نندگي  ست  شرمع زغذيه با شاير   بالياصله بعد  ن زولد

% م شرمع آ  در ساعت  م  نندگي موجب کااهش بايش    16ساعت  م  عمر سبب کاهش  24مادر در 

، NEC ،BPDگردد. زغذيه با شير مادر همچنين موجب کاهش سکسيس دياررس،   مي NMR%  23 ن 

ROPها شده م نين سابب  يان يش ضاريب هوشاي،      ل م  نو عي  ن بيماري، کاهش زاخيرهاي شديد زنام

، رشد بيشتر قسمت سفيد م خاکستري مغن،  رزقاء  يمناي، زنامال م   cognition ين يش قدرت شناخت 

گردد. لذ  بايد زالش کرد  ن مصرف هر مقد ر م هر نوع شير مصانوعي  ن جملاه شاير     سالمت کودک مي

 جتناب شاود م در صاورت کاايي نباود      NICUهاي   ي در بخشهاي مخصوص نون د نارس حت خشک

هاي شير مادر  ستفاده نماود(. زوجاه د شاته باشايم کاه  ن م اايف        شير مادر  ن شيرهاي  هد يي بانک

متخصص م يوق زخصص، شناسايي م مديريت حاملگي، ن يما  م نون د   پرمخااطره  سات ملاي نقاش     

  صلي آنا  پيشگيري  ن مشنالت  ست.
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 زودرس یها مانیاز

 ههیوج یمرصوص پروفسور

 يعتیشر مارستانيب -تهران يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيه

رقام   ني( م  يبارد ر 37قبل  ن هفته  ما ي ن  دهد يم ينمدرس در جها  رم ما ين  و يليم 15 ساالنه

شاامل   يد ئما  يهاا  تيا دچاار معلول  مانناد  يکودکا  که ننده ما  ني ن   ياري. بسباشد يم شيرم به  ين 

نمدرس  ماا  ي. ن گردناد  يم يويم کل يويمشنالت ر ،ييم شنو  يينايمشنالت ب ،يريادگيمشنالت در 

باوده   2015کودک در ساا    و يليم کيم مسئو  مرو  باشد يسا  م 5 ريعلت عمده مرو کودکا  ن

  ست.

 .باشند يم Cost effectiveبا مد خالت  يريشگيقابل پ ريمو رد مرو م م ني  4/3

مر قبات   شيم  يان   شود يسالم شرمع م ينمدرس با حاملگ ما ي ن ن  ي ن مرو م عو رض ناش يريجلوگ

 ليزباد  نديزجرباه خوشاا   کيا د شته  م آنر  به  يبارد ر ي ثر ت مثبت رم يم در طو  بارد ر نيقبل م ب

 . دينما يم

شناخت ماو رد پرخطار    ،يبا سونوگر ي يسن بارد ر قيدق نييسالم، عدم مصرف زنباکو م مو د، زع هيزغذ

 نيم درماا  ماادر   پرخطار باا زجاو      ناا  يزار نس م    يباا ساونوگر ي   نسيسارم  ناه يم معا خچهيبا زار

 نازاا   نتاه آ دي سترمئ ني، زجوART به علت ييچند قلو شي ن  ين  يريپرم سترم ،  نجام سرکال  م جلوگ

حفا ات  ن   يبار   مينيا ناون د م ساولفات من   يهاا  هير تيزقو ينمدرس بر  ما ين  سکيبه مادر   در ر

هادف   نيا ماا ر  باه     GBS يالکسا يم پرمي PROM مو رد يبر  کيوزيب يم آنت يمرکن يعصب ستميس

 .ساند يم کينند
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Fetal Growth Restriction (FGR) 
Eslamian Laleh MD,  
Professor of obstetrics & Gynecology, Perinatologist, TUMS 

FGR has been defined as <10th percentile weight for gestational age on a singleton 
growth curve, as this establishes the diagnosis as being small for gestational age. 

When a fetus <10th percentile weight for gestational age is identified, the fetal 

growth and fetal physiology is monitored over time. Customized growth curves 
account for nonpathologic maternal factors that affect birth weight. This allows 

interpretation of estimated fetal weight in the context of the individual fetus' growth 

potential, rather than against a population-based birth weight distribution. There are 
multiple causes and risk factors for FGR which pregnant women should be asked and 

screened for. Serial fundal height measurements at each prenatal visit help us to 

suspect the women low risk for FGR but in high risk women ultrasound exam once or 
twice in 3rd trimester to assess the fetal weight is mandatory in addition to serial 

fundal height measurement. Stillbirth, neonatal death, neonatal morbidity, and 

abnormal neurodevelopmental outcome are more common in growth-restricted 
fetuses than in those with normal growth. The prognosis worsens with early onset and 

increasing severity of growth restriction. The long term effects include later 

development of obesity, metabolic dysfunction, insulin sensitivity, type 2 diabetes, 
cardiovascular and renal diseases (coronary heart disease, hypertension, chronic 

kidney disease).When FGR is diagnosed serial ultrasound evaluation of fetal growth 

(q2-4 weeks), fetal behavior (Biophysical profile [BPP] or NST & AF)and  fetal 

vessels Doppler velocimetry is performed to assess the fetal wellbeing. Women with 

pregnancies complicated by FGR may maintain normal activities and are usually 

monitored as outpatients. Hospitalization is considered for selected women who need 
daily or more frequent maternal or fetal assessment (eg, daily BPP score because of 

absent or reversed diastolic flow). Hospitalization provides convenient access for 

daily fetal testing and allows prompt evaluation and intervention. One course of 
antenatal corticosteroids between 24 -34 weeks of gestation in the week before 

delivery is expected. For fetuses less than 32 weeks of gestation, magnesium sulfate 

is given before delivery for neuroprotection. The time of delivery of the growth-
restricted fetus is based on a combination of factors, including gestational age, 

Doppler results, BPP score, the presence or absence of risk factors for, or signs of, 
uteroplacental insufficiency such as preeclampsia. The goal is to maximize fetal 

maturity and growth while minimizing the risks of fetal or neonatal mortality, short-

term and long-term morbidity. It is important to optimize the timing of delivery, 

perform continuous intrapartum fetal monitoring to detect nonreassuring fetal heart 

rate patterns suggestive of progressive hypoxia during labor, provide skilled neonatal 

care in the delivery room and measure umbilical cord blood PH to establish baseline 
neonatal status. Cesarean delivery for fetal indications is more common when growth 

restriction is present. 
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 در نوزاد تيسندرم محروم

 هیراض یسنگسر دکتر
 تهران يدانشگاه علوم پزشك اریفوق تخصص نوزادان ,استاد

 مقدمه

باشاد.د رمها م ماو د    يدر ناون د   ما   يد رمئا  تيا در کشورما  ساندرم محرمم  ي ن مشنالت جد يني

با زولد نون د  يبعد  ن دمره حاملگ نيجن يم عو رض د رمئ بيعالمه بر آس يگمادر در طو  حامل يمصري

 يکنناد ما   يما  جااد ي  يکاه م بساتگ   يدر د رمهاائ  تيا عالئام محرمم  ني رزباط ماادر م جنا   يم جد ئ

 کاهد. يم ينون د    ن عو رض بعد ني.مر قبت مناسب  ن  دينما

بر  ساس  سانور   تيرمد  ن نظر عالئم محرمم ي  مسندرم در آنا نينون د   که  حتما    هي ست کل النم

 ايا م  8 يبااال  يسه  سنور متو ل نهيشوند در صورز يساعت بررس 48ساعت حد قل به مدت  4ناس هر 

 نيا   يتيحماا   درماا  يشرمع شود. عالمه بر درما  د رمئ يباالزر ثبت شد؛درما  د رمئ اي 12دم  سنور 

بادمر  ن هار ناوع     کيا آر م م زار طيناون د   در محا   ؛يتينون د   کمک کننده  ست.جهت درماا  حماا  

مادر  باه   ريش تيباال در صورت ممنوع يخشک کالر ريبا ش يدهان هيشوند.زنرر زغذ ينگه د ر ي سترس

 شان يدر پون يد ر گاه کرد  ناون د باا ن   چيکند.قند ق پ يبهتر نون د م آر مش نون د کمک م يريمن  گ

مانناد   گار يد يعفاون  يهاا يمارينون د   به عالمه  ن نظر ب نيکند.  يمناسب به خو ب بهتر نون د کمک م

TORCH مادر   زحت نظر باشند. يبا زوجه به سطح مر قبت يها م  مالح معدن نيتاميم کمبود م 

 آمر ادي عت يت؛د رمهاي:نون د؛سندرم محرمميديکل کلمات
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 مانیمراقبت در اتاق زا تيفيبهبود ک

 یموس احمدپور دکتر
 بابل يدانشگاه علوم پزشك -گروه کودکان استاد

 مجودد رد؟  تيفيبهبود ک يبر  ما يدر زاق ن  يمنحصربه يرد يها يژگيم چه :  هد ف

 کد مند؟ ما يمرقبت در  زاق ن  تيفيبهبود ک نرديرم يخاص  ن چگونگ يمثا  ها (1

 :مقدمه

پنج زاا   يد رند. مل ينون د يبه نندگ يد خل رحم يندگآخر  ن ن تينون د   بعد  ن زولد گذر مويق  غلب

  .د رند اءي ح شريتهيبه  قد مات پ انيدرصد ن کييعا  م  تيبه حما انيده درصد نون د   ن

  کد مند؟ ما يدر  زاق ن  تيفيبهبود ک يمنحصر به يرد بر  مالحظات

 ما ي زاق ن  ژهيم ينينيي طيمح -1

  .در نون د ايبه  ح انين ييشگويپ رقابليغ صهيخص -2

  طالعات يجمع آمر يرمش ها -3

 د رد؟ تيفيبهبود ک يبر  يمنحصر به يرد يها يژگيچه م ما ين   زاق

  :مجود د رد ما يدر  زاق ن  يژگيم دم

نفر  ن  10جمعاً ممنن  ست  نيسن ر ي. مثالً بر نننديکار م ما ين  کي يبر  ميسه ز اي: سه گرمه م  لف

م  يباانه نماان   کيا در  ديا گرمه هاا با  نيم کودکا  النم  ست با هم کار کنند.  يشهويمتخصص ننا ، ب

کوچاک   يطيمح در ي ضاي يم سرمصد  ينظم ي ن ب ديبا ني. بنابر ندينما يکوچک با هم همنار يمنان

 نمود نيپره

مجاود د شاته    ماا  يهار ن   يبر  ي مر  نس يآمادگ ديبا تيمضع ييگو شيپ رقابليغ صهيخص لي: بدلب

 تيا رعا فتيپرسانل م شا   ضيحاالت در زعو نيدر زمام حاالت آماده باشند م   ن تياشد م لو نم م زجهب

  .شود

 :ییشگویپ رقابلیغ صهیخص

 يايا باه  ح  انيا م ن ماا  ين  يبار   يخطار م آماادگ   ينازا  به طبقه بناد  يپر يياکتورها سکير  گرچه

. ديا نما د يا پ اءيا به  ح انين يتور خطرياک چينون د ممنن  ست بدم  ه کي يمل نديکمک نما ي مر  نس

  .مرکن خود آشنا باشند يبا رمندها ديمادر م نون د با نيمر قب نيبنابر 

 مانیاطالعات در اتاق زا یآور جمع

 ليبادل  اءيا بعد  ن  ح يحت ايآ   يجهت ثبت در نما  م قع ينبود مقت کاي لي طالعات بدل يجمع آمر 

  . ست ين د کار مشنلنو ياي شتغا  به مر قبت بعد  ن  ح

 : طالعات يجمع آمر يجمع ر ه  ند ن ي ستر زژ

  طالعات ي ستاند رد جمع آمر ييرم ها ديزول (1
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  م مرمر آ  ييدئويم لميضبط ي (2

 ستيچک ل هيزه (3

  ماننن يرم يسان هيشب وهيآمونش پرسنل به ش (4

  .اءيبعد  ن  ح نجام  يکارها يابيمادر م نون د قبل زولد م  رن طيمرمر شر  (5

 Telemedicine  ن جمله ي ستفاده  ن زننولو  (6

  :تيفيبهبود ک ي طالعات بر  يجمع آمر يبر  ييدئويم لميي ضبط

 ناماه   تيرضا ديد رد م با ريم خانو دة پرسنل درگ ماريخانو ده ب يبر  لميبه محرمانه ماند  ي انين

 .گريته شود

  :ستیچک ل هیته

 کااهش   ،يمنيموجب بهبود   اءي ح ن تيلو نم م زجه يبررس م ميها جهت زنظ ستيچک ل

  .شود ي ن حصو   ستاند رد م نا يم  طم ي نسان يخطا

 هستند تيفيبهبود ک يبعد يدر پرم ه ها تيفيبهبود ک ينو ح نييزع يبر  ي  لهيمس.  

 :شده یساز هیشب ناتیبه مهارت با تمر کمک

 دمره ليا ماه بعد  ن زنم 6دهند که  يمطالعات نشا  م NRP   ر  يا د ناش م مهاارت ير گ 

  .شود Renovate  ديسا  با 2م بعد  ن  ابدي ينم   م

 باشد يم ماريآمونش م  نجام خطا بدم  صدمه به ب يبر  يقو يمتدملو  کي يسان هيشب.  

 Briefing & Debriefing 

 کار  يسجنء سا اءي نجام شده در  ح يکارها يابيم  رن اءينون د قبل  ح تيمضع يجمع بند

 .شود يگريته م دهي ست که  غلب نا د ما يدر  زاق ن  يميز

  زا 84مطالعه در  کيدر NICUنجاام   يکارهاا  يابي% م  رن66در  اءيقبل  ح ي، جمع بند 

  % مو رد  نجام شده  ست19يقط در  اءيشده بعد  ن  ح

 آمرد يير هم م يمد  مشترک ينر کيبه صورت منظم  نجام شود چو   ديبا.  

 اءیاح یبرا یاز تکنولوژ فادهاست

 Telemedicine موجب بهباود مر قبات  ن    يم سوختگ يزرممائ مار  يدر ب نيدر طب بالغ

  .شده  ست مار  يب ني 

 شده  ست يريادگيموجب بهبود  دئويبه کمک م اءينون د   آمونش  ح يايدر  ح.  

 Live video assisted telemedicine دينما يانيزو ند کمک شا يم نين.  

 :مانیدر اتاق زا تیفیاز ارتقاء ک ییها مثال



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

8 

 

 ستمي زاق عمل( س يطرح بند LDRP :يم بهبود ما ين  بر،يل ندي ست که يرآ يستميس 

 )شود يزخت م بر ي يک مادر  نجام م کي زاق با  کيدر  ما يپس  ن ن 

 اءي ح ي رزقا زر ل 

  ما يحضور مناسب پرسنل سر ن 

 اءيکد  ح ييعا  سان 

 م حفظ درجه حر رت  تيريمد , 

 م  ستفاده نمدزر  ن يزنفس تيريمد  CPAP در نون د   نارس 

 مي رزباط با  عضا ز يبرقر ر 

 رزباط با خانو ده يبرقر ر  

  در رشيزا نما  پذ ما يدر  زاق ن  يمدت نما  نگهد ر تيريمد NICU 

 در کالمپ کرد  بند ناف نون د   نارس در  زاق عمل ريزاخ 
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ساعت  - اياز نوزادان ) اح مراقبت ( ايمراقبت از نوزاد ) اح تيفيبهبود ک

 اول تولد (

 ترایرادفر م دکتر
 يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتهي عضو –متخصص کودکان ، فوق تخصص نوزدان 

 نوزاد یزندگ ییاول ، ساعت طال ساعت

 نيا شاود .    ي طاالق ما   دهير زولد در نون د نارس م رسا نون د به ساعت  م  بعد   ينندگ ييطال ساعت

گفتاه   ياي مفهوم در طب نون د   در  د ره مر قبت  ن ساعت  م  بعد  ن زرمما گريته شده که سااعت طال 

زارم م   ن د ست که در ناو  يبر شو هد يشامل  نجام زمام مد خالت مبتن ييشود . مفهوم ساعت طال يم

. سااعت  م    رديا گ يمدت صاورت ما   يطوالن يآگه شيهت بهبود پبعد  ن زولد ج قهيدق 60نارس در 

ناون د   ،   ژهيا باه بخاش مر قبات م    ماار ي،  نتقا  ناون د ب  اينون د ، مر قبت پس  ن  ح يايزولد شامل  ح

 . شدبا يم مر قبت نون د سالم م يدر نرسر هي مل ريم س يعرمق يم قلب يزنفس تيحما

،  يکاوزرم يکنناد کااهش قابال مالحظاه ه     يم يابي  نارس  رنر  در نون د  ييکه ساعت طال يمطالعاز

نارس ر  نشا  د ده  ناد   ينوپالسيبرمننوپولمونر ، رز يسکالنيم د يد خل بطن يني، خونر يسميکوگاليه

 د رد . مدت  کوزاه مدت ( م در ن  ييور يآگه شينون د در ساعت  م  زولد  ثر مهم در پ تيري. مد

 ساتاند رد مناساب ، در صاورت لانمم      نارد يشو هد در دسترس ، رم نيتربر  ساس به ييساعت طال در

 ياي باشاد. مر قبات در سااعت  م  طال    يم يزهاجم ريم غ مي ستفاده  ن مد خالت به موقع م موثر م مال

 باشد : يم ريشامل مو رد ن شودکهيم يآکه شيسبب بهبود پ

 قبل از تولد و دادن اطالعات الزم مشاوره

يقاط   ايا  ايجهت  نجام  ح يريگ ميدر زصم نيم کمک به م لد يل  ن زولد د د  آگاه ن مشامره قب هدف

 25دهناده ر  در ناون د   کمتار  ن     نيزو نند مر قبات زسان   يم نيدهنده  ست . م لد نيمر قبت   زسن

گريتاه   يمحلا  ي ختصاص ييبعد  ن مالحظات م ر هنما يستيبا ميزصم ني  يهفته درخو ست کنند . مل

م باا   گريناد يهاا باا    ساک يهاا ،  رزبااط ر   سکير يابيموثر شامل  رن يجنء مهم مشامره هاشود . سه 

 باشد . يمر قبت ها م

 ن  شيدر کالمپ بند نااف با   ريدر زمام نون د   زرم م نارس زاخ 2015سا    NRP  يي ساس ر هنما بر

د رند در حا  حاضار   ايه  حب انيکه ن يشود م در نون د ن يم هيزوص ايبه  ح انيدر صورت عدم ن هيثان 30

 شود. ينم هيزوص

  یپوترمیاز ه یریشگیپ

مسائله حطرنااک در ناون د باه      کيشود که  يدرجه  طالق م 36,5به درچه حر رت کمتر  ن  يکوزرميه

 باشد . يم  ELGAN , ELBW , VLBWخصوص در نون د   کم من    
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باشد. باه   يدرصد م 78زا  VLBW  31در نون د      NICUدر  يدر هنگام بستر يکوزرميه د نسي نس

 ريدر مرو م م سيدرصد  ين  NICU  28در   رشيبغل در هنگام پذ ريدرجه کاهش دما ن کيهر  ي ن 

در مارو م   يکننده قو ييگو شيياکتور پ  NICUدر   رشي يتد .درجه حر رت در هنگام  پذ ي زفاق م

 نون د  ست . ريم

 یتنفس تیحما

 تيا باشاد. حما  يها م هيزباد  گان  ن جفت به ر ميکمک به  نتقا  مال يزنفس ستميس تي ن حما هدف

در نون د   کمتار  ن   ان ستيمورد ن هيزهو يباشد. مقت ي م  م ييقسمت مهم مر قبت ساعت طال يزنفس

م  رديا گ يما  زاق صورت  يبا هو  هيهفته زهو 35 يدرصد م در نون د   باال 30زا  21 ژ يهفته  کس 35

 شود   يم هيزوص يمتر يلس  کس ستفاده  ن پا

،  يار هم کارد  حجام      CPAPمناساب ،  ساتفاده  ن    FRCبه   د يرس هي مل يزنفس تي ن حما هدف

 هي ن زهو ني ن آپنه م پره يريشگي، پ يمن   ، کاهش کار زنفس لوگرميهر ک يبه  ن  يس يس 4-6 هيزهو

 باشد. يم ينهاجم

  یعروق یقلب ستمیس تیحما

مناسب ، ضربا  قلب م يشاار خاو     يرگيد شتن نما  برگشت مو يعرمق يقلب ستميس تي ن حما هدف

 مناسب در نون د نارس م زرم  ست .

 یا هیتغذ تیحما

 تيحما نيشود   يم دهيبند ناف بر ير  بر عهده د رد مقت نيجن ي  هيزغذ تيد خل رحم جفت حما در

 ست در نون د   زارم   يد زرم م نارس ضرمرنون  يبر  ي  هيزغذ تيحما نيشود بنابر  يقطع م ي  هيزغذ

ناارس ،   ناون د   شرمع شاود . م در   يستيساعت  م  زولد با ميمادر در ن ريبا ش هيکه مشنل ند رند زغذ

 شرمع شود . يديمر هيم زغذ عاتيما ديشوند با يدهان هيزو نند زغذ يکه نم ينون د ن

 از عفونت یریشگیپ

باشاد مالحظاه    يما  يم عو رض نون د ريغلت مرو م م نيمهمتر دم زا  ن يم نارس ينون د يسم يسکت

دست ها م  يآنها شستشو نيمهمتر ي ن عفونت نون د    نجام شده  ست مل يريشگيمتعدد جهت پ يها

 باشد . يهنگام مر قبت  ن نون د   م کيآسکت ي ستفاده  ن رمش ها

 یکسیدر آسف یدرمان یپوترمیه

کنناد   يدرماا  ر  پار ما    يارهاا يد نناد  گار مع   ديمتوسط زا شد يسنيزرم که آسف کيزرم م نند نون د

 . رنديقر ر گ يدرمان يکوزرميزحت ه يستيبا

هفتاه   36 ن  شيم ب يمسام يگرم ، سن حاملگ 2000 ن  شيب ايم  يدرما  شامل من  مسام يارهايمع

 باشند . يم ينسيم شو هد آسف

 یشگاهیآزما یها یبررس
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. باه   رديا  نجاام گ  يسات ي م  النم  سات با  يي قبت  ن نون د در ساعت طالمر يکه بر  ييها يبررس زمام

 . ديجهت مر قبت نون د رس حيصح يريگ ميصورت گريته م بتو   زصم يکه حد قل دستنار يطور

خاو  ، کشات    يها شامل شمارش سلول يبررس ني.   ردي نجام گ دينون د با طيبر حسب شر  يبرس ني 

 باشد . يم نهيقفسه س يوگر ييم ر د ينخو يخو  ، قند خو  ، گانها

  عیو ثبت وقا نگیتوریمان

ناوند شاامل    يازيا ح يباشد. زمام پار مترها يم ييمسئله مهم در ساعت طال عيم ثبت مقا نگيتوريمان

م قناد خاو     ژ ي، يشار خو  ، درصاد  شاباع  کسا    يرگيضربا  قلب ، زعد د زنفس ، نما  برگشت مو

 . م ثبت شود توريمان يستيبا

 اول  ییدر ساعت طال انتقال

به به  نتقا  د شته باشد . هادف   انيمر قبت ، نون د ن يممنن  ست به علت عدم مجود  منانات بر  يگاه

 يابيا  رن ي ست که  منانات م مهاارت النم بار    ييبه جا ژهيبه مر قبت م انينون د ن کي ن  نتقا  ،  نتقا  

 شته باشد /ر  د  ماريمناسب م  د مه درما  نون د ب

 يويا ، ر يقلب تيشده م  نتقا  با حفظ درجه حر رت، گلوکن خو  م حما تينون د زثب تيمضع ديبا  بتد 

 . رديدر صورت شوک صورت گ نوزرمپي، شرمع   ي  م مغن  CPAP ايم  ينيمنان هي   ستفاده  ن زهو

  خالصه

باشاد.   يون د   نارس م زرم مبهتر ن يآکه شيبه پ د يرس يبر ديجد ي ستر زژ يي ن ساعت طال هدف

 هيا زوج ياي در باره  جن  م  هاد ف مر قبات سااعت  م  م طال    ديزمام پرسنل مر قبت کننده  ن نون د   با

 شوند .
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 برنامه کمک به تنفس نوزاد

 عباس دکتر حبیب الهی
 موزش پزشكيفوق تخصص نوزادان. اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آ

هفتگاي   4هان ر ناون د    700ميليو  نون دي که هر ساله در جها  ن ده مي شوند، حادمد   130 ن حدمد 

سااعت   24زولد خود ر  نمي بينند.  ين در حالي  ست که بخش قابل مالحظه  ي  ن  يان مارو هاا در    

هام باه دليال     ميليو  بارد ري 2/1نخست م بيشتر در چند ساعت نخست پس  ن زولد  ست. هم چنين 

 مشنالت بارد ري م ن يما  به مرده ن يي مي  نجامد.

به مقد ري کمک بر ي گذر  يمن م سالم  ن دمره جنيناي باه دمره ناون دي     درصد نون د   10ننديک به 

درصد  ين نون د   به  قد مات پيشاريته  حياا مانناد لولاه گاذ ري د خال زر شاه،         1نيان د رند. کمتر  ن 

م  ستفاده  ن د رم نيان پيد  مي کنند م بيشتر آنها با  قد مات ساده  ي چو  گام هاي  يشرد  قفسه سينه

 نخستين  حيا مانند گرم م خشک نگه د شتن م زحريک م نين زهويه با بگ م ماسک بهبود مي يابند.

آکادمي طب کودکا   مرينا با همناري سانما  جهاني بهد شت م سانما  هااي ديگار،    2010در سا  

بار ي    Helping Babies Breathe (HBB)امه آمونشي مبتني بر شو هد کماک باه زانفس ناون د     برن

مناطق م کشورهاي کمتر برخورد ر زهيه گرديد.  گر چه هر دم برنامه کمک باه زانفس ناون د م برناماه     

طر حي شاده   (ILCOR)بر  ساس ر هنماهاي باليني کميته ر بط بين  لمللي  حيا   (NRP) حياي نون د

 ما مهم زرين مجه  ختالف مربوط به محل هايي  ست که  ين دم برناماه  جار  ماي شاده  سات. برناماه       

کمک به زنفس نون د بر ي محيط هايي با محدمديت هاي نيرمي  نساني م مناابع م زجهيان ت طر حاي    

باه  شده  ست. ضمن  يننه رمش آمونش  ين برنامه به صورت گرمه کوچک ير گير   م در گرمه هاي دم 

دم به صورت زعاملي،  جر ي سناريو م  يفاي نقش م  ر ئه بانخورد  ست. بر  سااس ياک متاآناالين  نجاام     

 24م مين   مرو هاي نون دي  4شده پس  ن آمونش برنامه کمک به زنفس نون د مين   مرده ن يي زانه 

. در بررساي  در هن ر زولد ننده به نسابت پايش  ن آماونش کااهش يايات      5ساعت نخست پس  ن زولد 

 24درصد کاهش در مرو هاي نمدرس ناون دي م   47ديگري در زانن نيا پس  ن پياده ساني  ين برنامه، 

درصد کاهش در مرده ن يي زانه رخ د د. هم چنين نتايج يک بررسي  قتصادي نشا  د د برنامه کمک به 

 م مير پير مو  زولد  ست. زنفس نون د يک برنامه با هنينه کم در بر بر زأثير نياد بر ي کاهش مرو

کشور  جر  گريده بوده  ست. نخستين کارگااه زربيات مرباي کشاوري      18،  ين برنامه در 2013زا سا  

با حضور دم زن  ن مربيا  بين  لمللي  ن کاناد  با همناري يونيساف در  يار      1396برنامه در  سفند ماه 

ح د نشگاه ها، بيمارستا  هاا م مر کان زساهيالت    برگن ر گرديد.  ن آ  پس کارگاه هاي گوناگوني در سط

 ن يماني در سر سر کشور  جر  گرديده  ست.  

 جن ي برنامه کمک به زنفس نون د بر آمونش رمند ن يما  م زولد نون د طبيعاي م  شااره بار ير ينادهاي     

گاام   ساسي مانند خشک کرد ، گرم نگه د شتن،  هميت زماس پوست به پوست م زغذيه پستاني نمدهن

زاکيد د رد. بر ي نون د ني که بدم زولد نفس نمي کشند نين زأکيد بر  هميت خشک م گرم کارد  م نيان   
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گام هاي نخستين  حيا م زهويه با يشار مثبت مد نظر  ست. مر حال پيشاريته زار  حياا نيانمناد  نجاام       

دقيقه طاليي دقيقه  مد خالزي  ست که در  ين برنامه پوشش د ده نمي شود. بيا  م پايشاري بر  هميت

 نخست پس  ن زولد(  ن ننات برجسته  ين برنامه  ست.

در يک بررسي چند کشوري، پس  ن پياده ساني برنامه کمک به زانفس ناون د، باه صاورت کارآنماايي      

نين آمونش د ده شد. در دمره پس  ن آمونش  گر چه رمند کاهشاي مارده    NRPزصاديي باليني خوشه، 

  دي  د مه د شت  ما زفامت معني د ري بين گرمه مورد م شاهد ديده نشد.ن يي زانه م مرو نون
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 یدر حذف باکتر دياس کيو پر است دیاکسا ید نیکلر یيکارا ی سهیمقا

 لوکوکوسيو اساتاف  يبوماان  نتوباکتريو آس نوزایپسودوموناس آئروژ یها

 زدی يصدوق ديشه مارستانيب NICUاورئوس از سطوح بخش 

 نایم یوسفی ، یمهد یدکتر مختار ، هنگامه ی، دکتر زند م محمودشادکا یدکتر نور
مطرح  يدرمان-يدر مر کن بهد شت يماري نتقا  ب ي ن ر ه ها ينيسطوح آلوده همو ره به عنو     :مقدمه

ماثثر در کنتار     يزو ناد ر ها   يها ما  مارستا يدر ب ژهيکرد  مناسب سطوح، به م ليبوده  ند. لذ   ستر

 باشد.  يمارستانيب يعفونت ها

 يبساتر  ماار   يمشنالت ب ني ن عمده زر يم مدت بستر ريمرو م م شيبا  ين  يمارستانيب يها عفونت

 ي ثر گنادند ها  سهيمقام  نييمطالعه زع نيباشد. هدف  ن   ينون د   م ژهيم يمر قبت ها يدر بخش ها

 لوکوکوسي ستاي يها يبر باکتر دي کسا يد نيدرصد کلر 1(درصد م محلو  1/0م 2/0  دي س کيپر ست

 ديشاه  مارساتا  يب NICUجاد  شاده  ن بخاش     يبوماان  نتوباکتريآس نون ،ي مرئوس، پسودمموناس آئرم 

 بود. 1396در سا   نديشهر  يصدمق

 NICU خذ شده  ن ساطوح مختلاف بخاش     ينمونه ها ييايترمطالعه کشت باک ني  در :یبررس روش

 مرئاوس، پساودمموناس    لوکوکوسي ساتاي  يهاا  نملهي نجام شده م   نديشهر  يصدمق ديشه مارستا يب

.  ثار  دنديگرد تيهو نييمتد م  زع ييايميوشيب يبا  ستفاده  ن آنمو  ها يبومان نتوباکتريآس نون ،يآئرم 

ماورد   يهاا  نملهيبر   دي کسا يد نيم کلر دي س کيپر ست يگندند هامختلف  يغلظت ها ينرمبيضد م

 يماد  خطا   کيا شد. د ده هاا باا کماک     نييزع و  يفيد سکيبا  ستفاده  ن رمش  ستاند رد د يبررس

 قر ر گريت. ليم زحل هيمورد زجن 23SPSSدر نرم  ين ر  ختهيآم

ماورد   44 ،يشده در سه مرحله نمونه برد ر هينمونه زه 99مطالعه نشا  د د که  ن  ني  جينتا ها: افتهی

 نون ي مرئوس، پسودمموناس آئرم  لوکوکوسي ستاي يها يبه باکتر يدرصد( کشت مثبت، آلودگ 44/44 

م  ناون  يپساودمموناس آئرم   يهاا  يبااکتر  يعدم رشد کاي ليبه دست آمد. به دل يبومان نتوباکتريم آس

م زعاد د رشاد در هار     يفيبه صورت زوص يدم باکتر ني  يمطالعه بر  جيگن رش نتا يبومان نتوباکتريآس

قطار هالاه عادم رشاد      نيانگيا  نجام شاد. م  يآمار ني مرئوس آنال لوکوکوسي ستاي يباکتر ينقطه م بر 

 ني ست م   متردرصد ک 2/0 دي س کي ن پر ست يد ر يدرصد به طور معن 1/0 دي س کيپر ست يگندند 

 ني سات، همچنا   شاتر يب دي کساا  يد ني ن کلر يطور معناد ر درصد به 2/0 دي س کيشاخص در پر ست

 نيانگيا نشاا  د د م  دي کساا  يد نيدرصد م کلر 1/0 دي س کيپر ست يقطر هاله در دم گندند  سهيمقا

گندند  بر  ني ست. مثثرزر دي کسا يد ني ن کلر شتريب يبه طور معناد ر1/0 دي س کيقطر هاله در پر ست

آ  هاا محلاو     نيزر فيدرصد م ضع 2/0 دي س کيرئوس جد  شده پر ست م لوکوکوسي ستاي يها هيسو

 (.p-value˂001/0بودند.   دي کسا يد نيدرصد کلر 1
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زاو     يشود م يم ايتي مرئوس  لوکوکوسي ستاي يکه باکتر يدرمان يمر کن بهد شت در  :یریگ جهینت

  ستفاده کرد. ينمارستايعفونت ب ن  يدرصد جهت کاهش م 2/0 دي س کيپر ست ي ن گندند 

 -دي کسااا يد نيکلاار -دي ساا کيپر ساات -NICU -يمارسااتانيعفوناات ب -: گناادند يديااکل م  گااا 

 يباکتر بومان نتويآس -نون يپسودمموناس آئرم  - مرئوس لوکوکوسي ستاي
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  تغذیه ساعت اول تولد

 سلما یدکتر نادر
 بندرعباس يزشكدانشگاه علوم پ اريدانش، تخصص نوزادان فوق

 :مقدمه

  ست . هيزغذ نيمناسبتر نينون د  نارس ن ينون د زرم بلنه بر  ينه يقط بر   رمادريبا ش هيزغذ -

 شود  يباشد که م رد معده نون د م ييماده غذ  ني مل ديمادر با ري: ش ير ن  يايذکر -

 ديپستا  مادر بگذ ر  ي: نون د بالياصله پس  ن زولد رميحضرت موس -

ماادر   رييقاط شا   يمااهگ  6شوند م زاا   يم هيمادر زغذ ريکه  ن ساعت  م   زولد با ش يرخو ر نيش -

باالقوه   يهاا  يماار ي ن ب يارير  د رناد م آناا  ر  در بر بار بسا     يشرمع نندگ نيکنند . بهتر يم ايتيدر

 کند  يخطرناک حفظ م

 :  ي م  نندگ ساعت

گساترده   ر تييا بند نااف زغ  د ي ست م با بر يگمرحله نند نيم مشنل زر نيمرحله زولد پرخطرزر -

  ديآ يمختلف بد  بوجود م يها ستميدر عملنرد س ي 

 يمادر م نون د ما  يبقاء م سالمت نون د در  رزباط زنگازنگ با مادر خصوصا با زوجه به مسائل عاطف -

 باشد 

 قيخاطر دقا نيد بدشو يم ياريدچار  يت هوش يم پس  ن مدز ارينون د بالياصله پس  ن زولد هوش -

 رزبااط پوسات باا پوسات م      نيم همچنا  ي رزباط عاطف يبرقر ر ييرصت بر  نيم ساعت  م  زولد بهتر

 باشد  ينمد هنگام م هيشرمع زغذ

خاو    ا يا جر شينون د منجر به  يان   يصد  د ي ست که شن نيپس  ن زولد   ي ن م کنش ها يني -

در  ريشاود . کاه زااث    يما  نيزوسا  يم  کس ني  پرمالکتپستا  منجر به زرشح هرمو د يپستا  م با من

 شود . يمادر م نون د م يبهبود در رم بط عاطف نيگو رش م هم چن يزرشح هرمونها

 نيشاود م باد   يم يدزيمرو م مورب شيجها  سوم منجر به  ين  يخشک در کشورها ريمصرف ش -

 يماادر مو اف باه  جار      ريبا شا  هيزغذ جيم زرم قيدمستد ر کودک در جهت زشو يمارستانهايخاطر  ب

در ساعت  م  زولد   هيگام ها گام چهارم  ست  که شرمع زغذ ني  نيزر يديگانه شدند . کل 10 يگامها

 اريبسا  ماا  ير ستا   آماونش ش قبال م بعاد  ن ن     نيباشد . م در    يبا زماس پوست با پوست م مر هه

  ست   ي ساس

   :پستا د يزماس نمد هنگام م من گريد  ثر ت

 باشد  يکمتر نون د   م هيحفظ درجه حر رت  بد  نون د م باالزر بود  قند خو  نون د م گر -

 شود  يمادر م ريبا ش هيکه باعث  ختال  در زغذ يمارستانيب ياستهاي ن س يبعض

 زماس با پوست يبرقر ر طيعدم ير هم نمود  شر  -1

 مادر ريش ريبه غ يگريد نيهر چ ايخشک  ريساپلمنت با ش هيزغد -2
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  ستفاده  ن پستانک -3

 ريش شهيش ايپستانک  ايشامل خشک   هيهد يها فيد د  ک -4

 مادر   ساعت   م ( ريبا ش هيزغذ تيمتخصص ننا  در مويق نقش

  ما ي ن ن  قبل

 ( تيني  در هر م کيم بستگا  نند رمادريبا ش هيزغذ تيگفت م گو در مورد  هم -

 آمونش يبر  يحريه   نيمشامر يمعري -

 پستا  ها به منظور مشخص ساختن مشنالت م در صورت  منا  ريع آنها  نهيمعا -

  ما يبعد  ن ن  ونهايناسيجهت مشخص ساختن کنتر ند يابي رن -

  ما ي ن ن  بعد

 زماس پوست با پوست در ساعت  م    يدر برقر ر ليزسه -

  ما يپس  ن ن  نيرمز يندهاي ند ختن ير  ريبه  زاخ هيزوص -

Criteria  هيشرمع زغذ يبر  

 شرمع شود   عتريهرچه سر ديمادر  با ريبا ش هيدر نون د نون د سالم زرم زغذ  -1

 صفر مي زرشحات –  ستفر غ – يعدم زرشحات  ير م   دهان -2

 عدم  زساع شنم  -3

  قهيدر دق 60زعد د زنفس زعد د کمتر  ن  -4

 مادر ريش يونهايناسيکنتر ند

  لنل اي Street drugsبه  ادي عت -

 HIVعفونت  -

- T- cell lymphatic virous infection 

 ( ما يهفته پس  ن ن  2درما  نشده   زا   يريليسل م  -

 يوزر پيم ر د يدرمان يميش يد رمها -

- Active herpetic breast lesion 

 خو ر ريش يگاالکتونم -
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 در نوزادان نارس هیتغذ

 محمد ترکمن دکتر
 اله)عج( هيبق يدانشگاه علوم پزشك اريدانش -تخصص نوزادان فوق

 

 ينماا  ر   ن دسات ما    نيهمر ه  ست م نون د نارس   نيجن عيبا رشد م زنامل سر يآخر بارد ر يماهها

مختلاف در   يمارهاا يب نيا م ن هيا م زغذ يکاالر  يناکاي نيدهد. عدم زنامل مناسب دستگاه گو رش، زام

 Extra uterine يناون د   غالبااً دچاار  خاتال  رشاد خاار  رحما        نيشود.   يس سبب منون د   نار

Growth retardation شاود.   ي مر  ناس محساوب ما    کيا ناارس   يلا يدر نون د   خ هيشوند. لذ  زغذ

زو ند با عاو رض   يهمر ه بوده م م يعصب ي ختال  رشد با کاهش زنامل مغن ني  ميبد ن ننهيبخصوص  

ه رمده يهمر ه باشد. لذ  ير هم کرد  زغذ يهوش بيزر ضر نييم نمر ت پا يم کور يکر ،يمثل يلج مغن

مناساب باا حفاظ     هيا زغذ ينظر مهم  سات م برقار ر   نيمناسب  ن   نيم پرمزئ يکالر نيم زام يکاي ي 

Lean Body massباشد م باا بهباود    يهمر ه م يعصب ستميس يم زنامل حد کثر ي ستخو ن يتي، د نس

 رساند. ير  به حد قل م NECمناسب بعد  ن زولد، عو رض مثل عفونت م  يريمن  گ

 يباشد. بار   يدر هفته م cm 1م قد  cm 0,9م دمر سر  18g/kgرمن نه  يريمناسب شامل من  گ رشد

 VLBWناون د   ناارس    يدر رمن بار   g/kg 3,8 نيم پرمزئ kcal/kg 120 ن  يهدف م نيبه   د يرس

ماادر   ريشا  cc/kg 150 ايات يگردد. در ينم ريهدف مس نيبه   د ي غلب رسهفته  م  النم  ست.  يط

 هدف النم  ست. ني  نيباال جهت زام نيبا پرمزئ يخشک ها ريبا ش ايم  ريفايشده با يورز ينغ

مادر  ريش ياينون د   نارس  ست. من  يبر  هيزغذ نيمادر بهتر ريمادر  ست. ش ري، د د  ش AAP هيزوص

باشد که سبب کااهش خطار    يمتعدد م يمنيرشد م   يمثل د شتن ياکتورها ي ردم شامل مو شماريب

 گردد. يم ... م NECعفونت، 

 يعا يطب يهاا  وميا نرمبيم در جهت رشد م کيوزيبه عنو   پره ب دهايگوساکاالري ل تي هم ا ،يم ني  در

رمده  يلتيماوز  شي  ست م سبب  يان  کيمادر م جد  ثر ت زرمي ريش نينون د نارس ممتان  ست عالمه بر  

 ريدر شا  ايا  يو ئاد م من  نيا مجاود    رغميشود. عل يرمده م يلتيمعده م کاهش پرمئاب يجويم کاهش رن

 نير  زاام  مييسافر، ساد   م،يبخصوص کلسا  يم  مالح کاي نينارس، پرمزئ رخو ريش يمادر بر  ريمادر، ش

شاود. در   يمادر  ضاايه ما   ريبه ش صهينق نيريع   ي( بر رهايفايکند. لذ   ستفاده  ن منمل ها  يورز ينم

 رمادر،يکارد  شا   نهيساتور شاود پا  يما  هيماادر   زوصا   ريساا  ي هد ئ نهيپاستور ريمادر، ش ريش ابيغ

ها م  تيلنفوس کان،يمثل ل يعناصر مهم يکند، مل ير  کم م NECبرد م خطر  يم نيها ر   ن ب نرمبيم

باه   يمادر در کشاور، دسترسا   ريبانک ش ي ه  ند نبرد.  مرمنه با ر يم نير   ن ب ريش دي جن ء مف يزعد د

 شده  ست.   ريمهم مس ني 

به شنل پودر  رهايفاي ضايه کرد. يورز يشده  هد ئ نهيپاستور ريش ايمادر  ريزو   به ش ير  م رهايفاييورز

بالقوه خطار عفونات ر  بهمار ه د رد.     ي رجح  ست.  شنا  پودر عيشنل ما يدر بان ر مجود د رد مل عيما
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م عفونات ر  در   NEC د نسيبهتار،  نسا   يريا زار م من  گ  رشاد مناساب   نيضمن زام عيما يمنمل ها

 کند. ينم شتريب يبا  نو ع پودر سهيمقا

باا  ضاايه کارد      يتي ساموالل  شيزو   شرمع کارد.  يان    يم cc/kg 50به  ريش د يها ر  با رس منمل

معده  هيدر شرمع ممنن  ست کاهش زخل يمل ست،يهمر ه ن ي  رمده بيم آس NECبا خطر  رهايفاييورز

در  اشاد مادر زاو م ب  ريش ينرمبيضدم تيآهن، با کاهش يعال شير  بهمر ه د شته باشد. ممنن  ست  ين 

 . گردد يم کاهش  ختال  رشد نون د م يحا  حاضر منمل ها سبب کاهش  ستئوپن

م  ماالح   نيپارمزئ  نيدر جهت زاام مادر ر   ريبه ش يپر کالر نهيپاستور ري ضايه کرد  ش ري خ مطالعات

 کرده  ند. هيرشد نون د نارس، زوص يبر  انيمورد ن

Minimal Entral Feeding 24 ن  يبه م يحد قل هيزغذcc/kg/day کيا با  ثار ت زرمي  ن،يکمتر  ن   اي 

 عتريهر چه سر يستيزو م  ست م با NECم  يمخاط يرمده، بهبود زنامل دستگاه گو رش، کاهش آزرمي

 شود. آغان

گرم م در نون د   با من  کمتر  1499زا  1000در نون د    cc/kg/day 30-20مادر   ريرمن نه ش شي ين 

 هيزوصا  cc/kg 35 ن  يا م شي يان   دزر،يا شده  ست. مطالعاات جد  شنهاديکمتر پ ريگرم مقاد 1000 ن 

 هيا زغذ هادف کناد.   ير  کوزاه م ريش ن  يبه حد کثر م د يهمر ه نبوده م رس NECکه با خطر  دهيگرد

150-160 cc/kg 130-110 يم کالر cc/kg 4,5-3,5 نيم پرمزئg/kg باشد.  يدر رمن م 

در نون د   با من   يمد مم مشاهده نشده  ست. مل هيبولوس م زغذ ي  هيزغذ يرمشها نيب يم ضح زفامت

 3-2هار   قاه يدق 30 ي لا  10 ست. گام   باا جاذباه بمادت     دهيگرد هيرمش مد مم زوص 1250کمتر  ن 

 قاه يدق 120-30مد مم باه مادت    هيگردد. در صورت عدم زحمل، زغذ يساعت در رمش بولوس  نجام م

 يهمار ه  سات. رمش هاا    يم  نار   يدرصد چرب 30گردد.  لبته رمش مد مم با کاهش جذب  ي نجام م

 هيزوصا  يتيلمورزاا  شيبه علت  يان   کيلوريرمش زر نس پ يند رد مل يتيم نان   به هم  رج يگام   دهان

 گردد. ينم

 نتقاا    ليشاود م باه زساه    يآغان م 32 ن هفته   Non Nutritive Suckin ي  هيزغذ ريغ يها د يمن

 يعضاالت دهاان   تيجهت زقو يکفتار درمان يکند.  مرمنه رمش ها يکمک م يبه پستان يلوله   هيزغذ

 ياقاد درصاد باشاد    50کمتر  ن  ايم  cc/kg 4معده بخصوص  گر کمتر  ن  جويشده  ست. رن هيزوص اًيقو

 شنم م ... باشد. و يستانسيمهمتر مثل د ينيزو م با عالئم بال ننهي ست. مگر   تي هم
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 ای هیتغذ یمكمل ها

 مهتا فاطمه ریبص دکتر
 يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك -فوق تخصص نوزادان

 ينيمتاابول  يندهاي ن يرآ ياريبس يشده  ند که بر  ليزشن ابيها م عناصر کم نيتاميها  ن م يمغذ نير

  ست. يبد  ضرمر

م کارمم  سات.    باد  ي، مول ديا دي، منگنان ،   ومي، آهن ، ماس ، سالن   يشامل رم يابيرد يضرمر عناصر

،  نيدمکسا يري، پ نيباويالم ي، ر نياميا ، ز کي سانورب  ديزو   به محلاو  در آب   سا   يها ر  م نيتاميم

 نيا .  ردکا  مي( زقسA  ،E  ،D  ،K يها نيتامي م ي( م محلو  در چربB 12 نيتاميت ، م، يوال نياسين

 يم نيزجو هيزغذ شبرديقبل م ضمن پ  يقيزنر هيزغذ قيبه طور معمو   ن طر يها م مو د معدن نيتاميم

 يديجها   ن همه مهمتر هستند. يقد   آنها زهد يم آهن  ن نظر بهد شت عموم A نيتامي، م ديشوند.  

کام درآماد    يکودکا  م ننا  باارد ر در کشاورها   ژهيم زوسعه سالمت جها  ، به م يسالمت يبنرو بر 

  ست.

م  Eم  C يهاا  نيتاام ي ن جمله م يخاص يمغذ ني، عناصر ر سميکرمتابوليم ها يماريب يمو قع بحر ن در

 ديا دمر   زول نيا ر  کناد .د  يما  ير   خنثا  ژ يآن د  کسا  ينالهاا ير د د  ي کس يبه عنو   آنت وميسلن

 .ابدي يم شي ين  سميمتابول کريها ليبه دل ژ يآن د  کس يها نا ير د

 يمغاذ  نيا ر هيکل د،يمجود ند رد.  ما بجن  ي  ژهيپرمزنل م يديمر هينون د   نارس بعد  ن قطع زغذ يبر 

 صاايه شاده    يمزمتفا ن  ي(  به مfortifierمادر    ريش  " يکننده ها يمقو "نون د  در  انيمورد ن يها

خشاک   ريهاا باه شا    يمغاذ  نيا شود. معموال همه ر يزرشح م رشيمادر در ش رهيمرزبط با ذخ دي ند. 

 مخصوص نون د نارس  ضايه شده  ست.

 يم حاد ذکار شاده  سات ملا      800زا  150 نيدر منابع مختلف ب يد نيتاميرمن نه نون د نارس به م انين

 رند.م حد د  400رمن نه  نيبه زجو هيعموما زوص

 کثار مناابع  سات.     ديمورد زائ ي/ رمن  ن سن دم هفتگلويگرم ک يليم 4زا  2آهن به مقد ر  ني: زجو آهن

نمدرس ناون د ناارس    يمجاود ناد رد.آنم   يآهن قبل  ن دم هفتگ يخشک حام ريبا ش هيزغذ يبر  يمنع

نون د ناارس   نندر   نيتيترمپوي ر نيمتعدد زجو قاتيرم زحق نيهد م  ن   يآهن پاسخ نم ايتيخوب به در

 نيا   يطا  يهم گريتناد. ملا   يخوب جيکردند م نتا يبررس ي/ رمن آهن خور کلويگرم/ک يليم 6همر ه با 

 نيتيپاو  تارم ي ر نينون د نارس باعث شاد کاه زجاو    ينوپازيرز وعيش شيعورض درما  مانند  ين  يبررس

زو ناد   ير   ن آهان ما    دناون  نايا ن شتريب ايرمن  لوي/ ک يس يس 150 ن  يخشک به م ريمحدمد شود. ش

 کند. نيزام
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 نوزادان یدیور هیاصول تغذ

 دیمج یمحله ا دکتر
 زیتبر يدانشگاه علوم پزشك يعلم اتيتخصص نوزادان ، عضو ه فوق

 ماو د  ن  نيا   يسات يبا د،يا نما ايتيالنم ر   ن ر ه دستگاه گو رش در ي  هينتو ند مو د زغذ يگاه نون د هر

 يمو د مغذ يحام عاتيما نيشامل زجو (PN) پارنتر   اي يديمر هيبه  م رسانده شود. زغذ يديمر قيطر

هاا، ماو د    تيترمل،  لن(Macronutrients & Micronutrients) ها ينمغذيها م ر يشامل درشت مغذ

 نيا   يديرم هيهستند. زغذ يمرشد م نمو نون د ضرمر سمي ست که جهت متابول ييها نيتاميم م يمعدن

 فاا ينقاش منمال ر      ريباا شا   هيدر کنار زغذ ايم  ديعمل نما هير  د رد که بعنو   زنها منبع زغذ تيقابل

آنها  نجام شده  ست  نيم نحوه زجو ي  هيمو د زغذ نيم مقد ر   بيدر مورد زرک ي. مطالعات متعدددينما

پرمزنال   يستينون د   با ژهيمر قبت ممورد مجود د رد. لذ  هر مرکن  نيدر   يمتنوع يم دستور لعمل ها

م  ساتاند رد  رئاه    حيمر قبت ر  به طور صح نيد شته باشد زا بتو ند   يديمر هي نجام زغذ يبر  يمشخص

محترم  ديم  جماع نظر  ساز نيزبر ينون د   د نشگاه علوم پنشن ما ر ستا با زالش دپارز ني. در همدينما

شاده م در مرحلاه    هيا نون د   کشور زه يديمر هيزغذ ينيبال يانون د   ر هنم يبورد يوق زخصص ئتيه

 .باشد يچاپ م

 عاات يما نيم زجاو  هيا در زه کيآساکت  يرمشها قيدق تيرعا ،يديمر هي ن مسائل مهم در  نجام زغذ يني

 ناي نجمن د رمسان    مر ينهايداليمانند گا ايمعتبر دن ينهايداليگا هيباشد. طبق زوص يم يديمر هيزغذ

(ASHP) نايم يارماکوپه  مر (USP)  طيمح کيدر  يستيبا لي ستر عيچند ما ايعمل مخلوط کرد  دم 

 نيا .  رديصاورت پاذ    Laminar Flow يم با  ستفاده  ن هودها 100کالس  (Clean Room) کيآسکت

مارو   يم حتا  يباشند عاو رض عفاون   دهينگرد تيننات رعا نيکه هر گاه   ندينما يم ديزاک نهايداليگا

مرکان  ساتاند رد    نيلخو هد بود. با زوجه به مطالب يوق  م ري جتناب ناپذ يطيمح يها ي ن آلودگ يناش

م مسااعدت   تيا م با حما لوتيطرح پا کيدر قالب  1396نون د   کشور در مهر ماه سا   يديمر هيزغذ

 ينشا در مرکن آمو (UNICEF)  د ره محترم سالمت نون د   من رت متبوع م صندمق کودکا  ملل متحد

 هيا زغذ ياي دساتور ت د رم  کان مر نيا  سات. در    دهيگرد يم ر ه  ند ن سيزاس ني لنهر ء س( زبر يدرمان

شاود م باه    يم هيزه يوزريم با  ستفاده  ن نرم  ين ر کامک NICU زوسط پنشنا  معالج در بخش يديمر

دد. بعاد  ن  گار  يما  يسينسخه نو يباعث حذف خطاها يني لنترمن يسي ستفاده  ن نسخه نو بيزرز ني 

يرساتاده شاده م بعاد  ن      يديا مر هيذمرکن زغ  وزريدستور ت  به کامک ني  ،يينوشته شد  دستور د رم

 يم نتيم بارکد  پر نتي ز کيبه شنل  مارينسخه ب ،ينيزوسط همنار د رمسان بال يينها ديم زائ ينيبانب

زماام   تيا گاا  م باا رعا   د يدست م پوشا  يبعد  ن شستشو عات،يما هيکادر مسئو  زه تيشود. در نها

زو ناد باه    يکرد  محلو  ها م بيکار زرک ني زاق زم لشود. در د خ يم نيم رد  زاق زم يتيليمو رد  ستر

 مانناد  ايا معتبار دن  ينهايداليا گا هي. زوصا رديا صاورت گ  کيا  زوماز ايم  يدم رمش مخلوط کرد  دست
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ESPGHAN م ASPEN  ناا ييارماکوپاه  مر  نيم همچنا (United State Pharmacopoeia )هيا ، زه 

 Computerized)يوزريکامک يسي ن نسخه نو اده( با  ستفني  زاق زم کيآسکت طيدر مح يديمر عاتيما

Prescription) کيمخلوط کننده  زوماز ي ن دستگاهها يريم با بهره گ (Automatic Compounding 

System) يم مخلوط ما  هيزه ي حتما  آلودگ نيدقت م با کمتر نير  با باالزر عاتيما نيباشد که   يم 

 مخلاوط کارد    کيا  زوماز تسام يهاا باا  ساتفاده  ن س    و کرد  محل بيکنند. در مرکن ما هم کار زرک

(Automatic Compounding System) ها شارمع   نتيبعد  ن خو ند  بارکد  ز ستميس نيشود.   يم

 ليا هاا  ن جانس  ز   ساه يک نيا .  ديا نما يم TPN يها سهيبه د خل ک يديمر يبه پر کرد  محلو  ها

 يلترهاا يضاد ناور م ي   يزوساط ساتها   يسات ياباشاند م ب  يرمن مصرف م کيم  ( EVA)  ستات لينيم

باه   يخرمج Pass Box قي ن طر TPNپرشده يها سهيمخصوص به نون د مصل شوند. بعد  ن  زمام کارک

زحات   عاات يما نيا   و ينگردد.  نفو يم لينون د   زحو ژهيمر قبت م ييرستاده شده به بخش ها رم يب

که خطر  رديپذ ي نجام م ييلترهاينها، ست ها م ييم با  ستفاده  ن ال کيم کامل آسکت قيدق يکنتر  ها

 ني نجاام کنتار  رمزا    تيدهند. در نها يها ر  کاهش م نليها م پارز ني، آندمزوکس هايبا باکتر يآلودگ

 هيا زغذ ي ن عاو رض  حتماال   يريشاگ يم پ کيمتابول يها يد ريم درما  ناپا صيزشخ يبر  ييايميوشيب

 ،يديا مر هيا به طو  مادت زغذ  يشود م بستگ يم هيزوص يديمر هيزغذ ا يبطور معمو  در جر ،يديمر

 .د رد گريد ينيزجو يعو رض همر ه م د رم ها ،يسن حاملگ
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 عوارض تغذیه وریدی در نوزادان 

 مینو دکتر فالحی

 عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص نوزادان ،
يني  ن مسايل بسيار مهم در مر قبت  ن  يان   NICUبرقر ري زغذيه مناسب در نون د   نارس بستري در 

بيمار   ميباشد. عدم زو نايي در زغذيه مستقيم  ن پستا  مادر به علت نارسي، ديسترس زنفساي م نياان   

ل زغذيه خور کي ناشي  ن نارسي دستگاه گو رش در ماو ردي همچاو    به زهويه منانيني م يا عدم زحم

سندرمم  ديس موزيليتي ، سکسيس م  نترمکوليت ننرمن    ن مشنالت م مو نع شاايع زغذياه  نتار   در    

نون د   نارس ميباشند که   ين حالت منجر به عدم زو نايي  ين نوع زغذيه در رمنها م يا هفته هااي  م   

 عمر  ميگردد. 

با زوجه به  يننه زغذيه مناسب م دريايت کالري زوسط دريايت مو د غذ يي ضرمري همچو  پارمزيين ،  

چربي ، کربوهيدر ت ،  مالح معدني ، ميتامينها م رين مغذي ها  همييت بسايار نياادي در بهباود رشاد     

 نسااعات  ملياه   جسماني م زنامل عصبي نون د د رد، زاکيد بسيار نياد در زامين مو د غذ يي ذکار شاده   

زولد شده  ست . به علت عدم زو نايي دريايت زغذيه  نتر   با شير مادر به مين   کايي ، باالجباار زغذياه    

مريدي  ن رمنهاي  م  عمرضرمري ميباشد.زجوين زغذيه مريدي در نون د   نارس عليرغم زماام يو ئادي   

ذيه مريدي شامل عو رض  ستفاده  ن ماو د  که  بر ي نون د د رد بدم  عارضه نميباشد . عو رض زجوين زغ

( ميباشاد. مرمنه باا   PICCمورد  ستفاده م عو رض ناشي  ن کازتر گذ ري طوالني مدت  سنتر   اليان م  

 ستفاده  ن د رمهاي جديد مورد  ستفاده در زغذيه مريدي  حتما  برمن عاو رض ياوق کمتار  ن گذشاته     

 ميباشد.

 : عوارض تغذیه وریدی در نوزادان شامل

بيش  ن نيمي  ن نون د   نارس که زحت زغذيه مريادي   اختالالت قند خون)هیپو و هیپرگلیسمی(:-

گارم   1000ميباشند، دچار هيکرگليسمي ميگردند.  ين عارضه بخصاوص در ناون د   باا من  کمتار  ن     

ش زرشاح  بيشتر مشاهده ميشود. کاهش زوليد م زرشح  نسولين،  ين يش مقاممت بايتي به  نسولين، ين ي

هورمنهاي  سترس ناشي  ن سکسيس م يا ديسترس زنفسي ، عدم کاهش گلوکونئاو نن  ن علال  يان يش    

سطح قند خو  ناشي  ن زغذيه مريدي در نون د   نارس ميباشد.قطع سارم قنادي در يو صال دريايات     

 زغذيه مريدي ميتو ند علت نمينه سان هيکوگليسمي ناشي  ن  ين د رمها در نون د   باشد.

 : يني  ن عو رض زغذيه مريدي در نون د   بيمار ، ناون د   ماادر   دياابتي م   اختالالت کلسیوم خون-

IUGR .هيکوکلسمي مباشد 

 ن عو رض شايع محلولهاي  ينتر ليکيد بااالبرد  ساطح زريگليساريد خاو  ميباشاد.      هیپرلیپیدمی : -

%( 10% باه جااي   20غليظتار مريادي    نفونيو   هسته محلولهاي  ينتر ليکيد م  ساتفاده  ن محلولهااي   

گرم مباتال باه سکسايس بيشاتر      1000 حتما  برمن  ين عارضه ر  کمتر مينند.نون د   با من  کمتر  ن 

 مستعد به  ين عارضه هستند.
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م  مونيا ميباشاد  يان عارضاه     BUN: يني  ن عو رض زنريق  مينو سيد در نون د    ين يش هیپرامونمی

 کليوي م کبد نون د  يجاد ميگردد. ناشي  ن  يمچوريتي سيستم

(: يناي  ن  Parenteral Nutrition-Associated Liver Disease [PNALD] توکسیسیتی کبدی-

عو رض جدي زغذيه مريدي در نون د   نارس ديس ياننشن کبدي ميباشد.  ين عارضه  بتد ئا به صورت 

مشخص نيست مبه نظر ميرساد کاه    نردي کلستازيک عالمتد ر ميگردد.  علت  صلي  ين عارضه بخوبي

چند عامل  مولتي ياکتوريا (  در برمن  ين عارضه دخالت د شته باشد.همر هي هيکوکسي ، سکسايس ،  

بي ثبازي هموديناميک در برمن  ين بيماري نقش مهمي د رد.مهمترين عو مال دخيال در بارمن عو قاب     

 د م زاخير زغذيه  نتر   ميباشد.شو هد کبدي زغذيه مريدي: طو  مدت زغذيه مريدي ، درجه نارسي نون

بسياري در مطالعات نشا  د ده شاده کاه حتاي حجام کام زغذياه  نتار   ميتو ناد  ن بارمن کلساتان م           

مسموميت کبدي زغذيه مريدي در نون د   نارس بناهد.گرچه مطالعات گذشاته دريايات  مينو سايد ر     

العات جديدزر م  ستفاده  ن  مينو سيدهاي جديد يک عامل مهم در  يجاد  ين بيماري نشا  ميد د  ما مط

 ين  ثر ر  ثابت ننرده  ست.  ستفاده  ن رمغن ماهي در در  ينتر ليکيد مصريي در زغذيه مريدي با  ين يش 

 کلير نس چربي م برمن  ثر ت ضد  لتهابي باعث کاهش عو رض ناشي  ن  ينتر ليکيد ميگردد. 

ته زغذيه مريدي دريايت ميننند بيشتر مشاهده ميشود. ين عارضه کلستاندر نون د ني که بيش  ن سه هف

 م سندرمم رمده کوزاه بيشتر ديده ميشود. NECدر نون د   مبتال به سکسيس ،

 

: در نون د ني که بيش  ن سه هفته زحات زغذياه مريادي ميباشاند  حتماا       مسمومیت با الومینیوم-

ع  لودگي به  لومينيوم  ميتو ند ناشي  ن  ضايه کرد  مسموميت با  لومينيوم مطرح ميباشد.بيشترين منب

نمنهاي کلسيوم م يسفر باشد.ريسک  مسموميت با  لومينيوم در نون د   دم بر بر بقيه  يار د ميباشاد.به   

علت  يننه نون د   نارس مبتال به  ستئوپني پرمچوريتي ميباشند ، به طور  ين ينده  يي جذب بيشاتري  

ستخو نها د رند.عالمه بر  ين در مورد عبور  لومينياوم  ن ساد خاوني مغاني م  يجااد       ن  لومينيوم ر  در  

 نسفالوپازي حاد يا منمن نين در نون د   نگر ني مجود د رد.مسموميت با  لومينيوم ميتو ناد پايش  گهاي    

 لومينياوم   بدزر زنامل عصبي نون د   ر  در  ينده به همر ه د شته باشد. ن  نجايي که بد  نون د نياني باه 

 ند رد، کارخانه هاي ساننده  ين مو د بايد در خصوص کم کرد  مقد ر  ين ماده زالش کنند.

:شايعترين عارضه جانبي ناشاي  ن کازترهااي مريادي م محيطاي در زجاوين زغذياه مريادي ،        عفونت-

شتر  يجاد عفونتها ميباشند. ين عارضه با کاهش سن حاملگي نون د م  ين يش طو  مدت کازتر گذ ري بي

ميگردد.  ستاييلوکوک طاليي م  پيدرميديس ، کانديد   لبينانس م ماالسانيا  ن شاايعترين مينرمبهااي     

درگير  ين عارضه ميباشند. در نون د   مبتال به کلستان ناشي  ن زغذيه مريدي ، برمن سکسايس شاايعتر   

 ميباشد. ينتر ليکيد محيط رشد مناسبي بر ي رشد مينرمبها ميباشد.
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: مصارف  ينتر ليکياد در ناون د   ميتو ناد باا عو رضاي همچاو         وکسی و هیپرتانسیون وریدیهیپ

هيکوکسي م هيکرزانسيو  ريوي همر ه يباشد.نون د   مبتال به ديساترس زنفساي کاه زحات زغذياه باا       

  ينتر ليکيد ميباشند سطوح پايينتري  ن  کسيژ  د رند.

ت عدم دريايت يسفر م  لنترمليت به ميان   کاايي   : در صورهیپوفسفاتمی م اختالالت الکترولیتی-

 در نون د   زحت درما  زغذيه مريدي  حتما  برمن  ين عو رض  ين يش مييابد.
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 کاهش ریسک انتروکوليت نكروزان:

 ناهید جعفری دکتر
 فوق تخصص نوزادان، استادیار دانشگاه علوم پزشكي زنجان

درباره پازويينيولو ي  نترمکوليت ننرمن   ، زالشهاي ير م ني بر ي کاهش ريسک  با مجود مطالعات نياد

آ  در نون د   نارس صورت گريته  ست .  ين بيماري مولتي ياکتوريا   ست م ريسک ياکتورها م 

  سترسورها باعث برمن  لتهاب م آسيب مخاط رمده مي شوند. 

 
 رمن   مي نمايد که شامل:برخي شر يط ، نون د ر  مستعد  نترمکوليت نن

  ساعت 48زنريق خو  در طي 

  يک باکتري خاص در کشت خو  يا مايع پريتونئا 

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با آلر ي به پرمزئين شير گام  

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با عفونت ميرمسي خاص  

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با حو دث هيکوکسيک  يسنميک شديد  

  ساعت  خير با کشت منفي72 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با حو دث 

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با  سترس سرما  

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با  نترم کوليت در دم يا چند قل ديگر  

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با سور خ شد  خودبخودي رمده  

  با گاسترمشني نترمکوليت ننرمن   در  رزباط 

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با بيماري مادرن دي قلبي  

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با برخي  ختالالت  نتيني  

 نترمکوليت ننرمن   در  رزباط با مو د زجاري مانند يورموال  
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کااهش  چالش مهم ، يايتن ر هي بر ي کاهش  ين ريسک ياکتورهاست. چالش ديگر ، يايتن ر هاي در   

برمن آ  درسن حاملگي خاص شيوع  نترمکوليت ننرمن    ست. هرچه نون د نارستر باشد ديرزر دچار آ  

هفته(. بعلت شيوع کم  ين بيماري در ناون د   نيار    32زا 29مي شود  با حد کثر پيک در سن حاملگي 

 نل  ست.درصد( ،  يننه کد م نون د نيان به  قد مات پيشگيري د رد بسيار مش5گرم  1500

 مداخالت بهبود مراقبت:

ثانيه بعد  ن زولد ، در  60زا 30زاخير در کالمپ بند ناف در نون د  تاخیر در کالمپ بند ناف: -1

نون د   زرم م پره زرم يعا  زوصيه مي شود.کالمپ زاخيري بند ناف نه زنها باعث کاهش نيان به 

ترمکوليت ننرمن   مي شود . زرنسفونيو  خو  بلنه کاهش خونريني د خل بطني م کاهش  ن

بخصوص هرچه خو  بيشتري  ن جفت به نون د برسد کاهش ريسک بيشتر مي شود. دمشيد  بند 

 ناف نين در نون د ني که نيان به  حيا د رند م نمي زو   کالمپ زاخيري  نجام د د  ثر مشابهي د رد.
جهت پيشگيري  ن  نترمکوليت  گايد الين هاي مختلفي بر ي زغذيه نون د   نارس تغذیه روده ای: -2

در  mL/kg/d to 20 mL/kg/d 10ننرمن    ر ئه شده  ند. در  غلب آ  ها شرمع زغذيه با  

 early minimal enteral  رمنهاي  م  م سکس  ين يش زدريجي با زوجه به زحمل نون د     

nutrition )رعت  ين يش آ  ، زوصيه مي شود. در مطالعات مختلفي نحوه  ين يش شير بتدر  م س

 20 در مقابل mL/kg/d 30نتايج متفامزي بدست آمده  ست. در يک مطالعه  ين يش شير 

mL/kg/d  مقايسه م هيچ  ثر منفي گن رش نشده  ست. در مورد نما  يورزي ياي کرد  زغذيه

مطالعات محدمد  ست. همچنين بهتر  ست زغذيه در حين زنريق گلبو  قرمن يشرده قطع شود. 

نون د   آنميک زو نايي  ين يش يلوي خو  من نتريک رمده ر  پس  ن زغذيه ند رند .  ين  مر ،  نير 

رمده هاي نون د ر   يسنميک م مستعد  نترمکوليت ننرمن   مي نمايد.  جتناب  ن آنمي شديد در 

 نون د   نارس زوصيه مي شود.

رمکوليت ننرمن   پيشگيري مي شيرمادر بهترين شير بر ي نون د نارس  ست م  ن  نت شیرمادر: -3

کند.  ين  ثر ت بخاطر مجود مو د زغذيه  ي م بيو  کتيو د خل شير مادر  ست. همچنين شير مادر 

حامي مو د ضد  لتهابي م ضد عفوني مانند باکتريهاي هم نيست م  ليگوساکاريدها ، سايتوکاينهاي 

نمنيم ، الکتويرين ، ياکتور رشد بتا ضد  لتهابي ، ياکتور يعا  کننده پالکت  سيل هيدرمالن، لي

م همچنين ياکتورهاي رشد م سلو  هاي بنيادين  ست که  ن  نترمکوليت  CD14زرنسفورمينگ م 

ننرمن   پيشگيري مي کند. در غياب شير خود مادر نون د ، شير  هد يي بايد ذخيره ،  نتقا  م 

 ين عمليات کاهش مي يابند ،  ما بان هم پاستورينه شود.  کثر مو د زغذيه  ي م بيو  کتيو در حين 

 در مقايسه با يورموال منجر به کاهش ريسک   مي شود.
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آنتي بيوزيک ها باعث زغيير يلور نرما  مينرمبي  به  فلور باکتریال غیرنرمال روده ها : -4

گرم در مقايسه با نون د   زرم مي شود. در يک مطالعه 1500باکتريهاي پازو   در نون د   نير 

گرم با کشت منفي ، با  ين يش 1500رمن در نون د   نير  5نرو ،  د مه آنتي بيوزيک بيشتر  ن ب

 ريسک  نترم کوليت ننرمن   م يا مرو م يا هر دم همر ه بوده  ست.

 ين د رمها باعث  ين يش ريسک  نترمکوليت ننرمن   مي شود.  داروهای کاهنده اسید معده: -5

يلور مينرمبي مديوع در نون د   نارس مي شود. بنابر ين در  باعث زغيير H2آنتاگونيست هاي 

زمامي گايدالين هاي کاهش ريسک  نترمکوليت ننرمن   بر  جتناب  ن  ستفاده  ين د رمها در 

 گرم زاکيد شده  ست. 1500نون د   نير 

س با متا آنالينها نشا  دهنده کاهش ريسک  نترمکوليت ننرمن   در نون د   نار پروبیوتیک ها: -6

زجوين پرمبيوزيک ها شده  ست.  ما برخي مطالعات نين  ثر خاصي مشاهده نشده م کنترممرسيا  

  ست.

: در نون د   نارس بستري با باقي ماند  لوله نانم گاستريک ،  ين يش لوله های نازوگاستریک -7

کامال  کلونين سيو  باکتري هاي گرم منفي مشاهده شده  ما  ين يش ريسک  نترمکوليت ننرمن  

 زاييد نشده  ست.

مطالعات متفامزي در  ين نمينه م ر بطه آنمي م زنريق  آنمی و تزریق خون:دیگر:  ياکتورهاي -8

ساعت مجود د رد. يننه دقيقا خود آنمي م يا آسيب رمده  ي ناشي  ن زنريق خو   48خو  در طي 

 مي زو ند باعث  ين يش ريسک  نترمکوليت ننرمن   شود مورد سو    ست .

 خالصه:  کاهش ريسک  نترمکوليت ننرمن   با:

 گايدالينهاي  ستاند رد زغذيه رمده  ي (1

 زغذيه  نحصاري با شيرمادر (2

 29زغذيه با شير مادر  هد يي بجاي يورموال زا مقت  زمام نما   حتمالي  نترمکوليت  سن حاملگي  (3

 هفته( 32زا 

 کاهش دمره درما  با آنتي بيوزيک (4

  سيد در نون د   نارس جتناب  ن زجوين آنتي  (5

  جر ي زاخير در کالمپ بند ناف در همه نون د   در بدم زولد (6

  جتناب  ن آنمي شديد (7

 گايدالينهاي زغذيه در طي زنريق گلبو  قرمن يشرده (8

 مديريت لوله هاي بيني معدي (9

 پرمبيوزينها (10
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 Evidence - based Practice forده اقدام مبتني برر شرواهد جهرت بهبرود كيفيرت      

Improvements in Quality 

 پریسا دکتر محققی
 drmohagh@yahoo.com، آدرس ميل:66525328تلفن تماس:، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ایران

مقدمه: در هر کجا کار مي کنيم در طي نما   طالعات بيشتري به دست مي آمريم م با مشنالزي رمبرم 

در کار خود  حساس خو هيم کرد.  ما  نجام زغيير ت بدم  آننه مبتني بار   مي شويم که نيان به زغيير ر 

شو هد علمي م  ن ر ه صحيح باشند منجر به رسيد  به  هد ف در نظر گريته شده نخو هند شد م  ن  يان  

رم النم  ست هر نوع زغييري با برنامه ريني هاي علمي  نجام گيرد. در  ين مبحث با  سفاده  ن ده  قاد م  

 رح شده در برنامه  پيک رمش علمي بهبود کيفيت ر  پي خو هيم برد.مط

 ده گام بهبود کيفيت عبارزند  ن:

 دهيد زشخيص ر  . مشنل1

 کنيد  نتخاب ر  خود گرمه .2

 آمريد دست به ر  مشنل علل  ينار بارش  ن  ستفاده با .3

 کنيد  نتخاب  ملويت يک .4.

 کنيد رسم ر  ير يند نقشه. 5

 کنيد زعيين ر  اه شاخص. 6

 دهيد زوضيح ر  خود . هدف7

 کنيد جلب ر  همنار   . مشارکت8

 کنيد  جر  ر  . زغيير9

 بگذ ريد  شتر ک به ر  نتايج. 10

 دهيد زشخيص ر  مشنل گام  م :

زصميم به حل آ  د ريد  ساتفاده کنياد م باه دنباا       که خاصي مشنل  نتخاب بر ي چرا “5 “ رمش  ن

 شنل خود باشيد.علل شايع  حتمالي م

 رمي  سات  بهتار   غلاب  د رد. مجاود  “چار ؟ “ بر ي متعددي  حتمالي پاسخ هاي که باشيد د شته زوجه

 دنبا   يده دممين شرمع  ن پيش ر  ينري خط يک زمرکن کرده م د رند قر ر گرمه  ختيار در که مشنالزي

 .کنيم

 کنيد  نتخاب ر  خود گرمه گام دمم:

 د شاته  نياان  بعادي  هااي  گام در  ست ممنن که باشيد د شته نظر در  ست. نفره 8 زا 6 مناسب، گرمه

 .کنيد  ضايه گرمه به ر   عضايي باشيد
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 خو هناد  کماک  باند رناده  نيرمهاي بر غلبه در يا شد خو هند ير يند پيشبرد سبب که ر   ير دي 

 .کنيد  نتخاب کرد

  ر  زأثيرگاذ ر   عضااي  سااير  م هساتند  مشاتاق  م عالقمند که ر  خدمت مستقيم  ر ئه دهندگا 

 .کنيد  نتخاب

 ، ر  خانو ده  عضاي نيان، صورت در م خدمت  ر ئه دهندگا  سالمت، مر قبا  مدير  ، متخصصا 

 .کنيد شامل

 کنيد زعيين نير کارهاي  نجام بر ي ر  يردي: 

 غيره م مسئو  زسهيل گر، گن رشگر، کننده، ثبت -

 .باشند د شته نقش يک  ن بيش  ست ممنن  ير د -

 آمريد دست به ر  مشنل علل  ينار بارش  ن  ستفاده با گام سوم:

 :کنيد  ستفاده نير حونه چهار شناسايي بر ي ماهي زيغ نمود ر  ن ميشود پيشنهاد

 ير د  People 

  منا Place 

 کار شيوهProcedure 

 سياست هاPolicies 

 کنيد  نتخاب  ملويت يک گام چهارم:

 بر ساس خام يا پيمايش هاي د ده گردآمري ،( QI ) بهبودکيفيت مهم هايه  حون زعيين بر ي ر ه يک

 زارين  شايع زو نيد مي شما ير م ني نمود ر رسم با . ست Pareto زحليل رمش  حتمالي يا  ي ريشه علل

 .کنيد زعيين علل ر 

  ملويات  باه     (feasibility toolسنجی) ن امکا  بن ر ، Pareto زحليل )دنبا  به يا( نبود  صورتدر

 کند مي کمک ممنن زغيير ت بندي

 کنيد رسم ر  ير يند نقشه گام پنجم:

  نتخااب  زسهيلگر، مهم نقش يک شود. رسم بايد ير يند آ  شد، مشخص زغيير بر ي  ملويت حونه مقتي

 چگوناه  کاه  دهد مي نشا  ير يند نقشه .باشد سنجي  منا  جدم  معيارهاي مطابق که  ست ير يندي

 گارمه  باه  نقشه  ين  .کنيم مستند ر  نقطه دم  ين بين مر حل م دهيم پايا  م کنيم شرمع ر  ير يند يک

 زاا  کارد   ساتفاده  فعلتی  فرایند نقشه  ن . باياد میافتد چه اتفاقی حاضر حال در که ميدهد نشا 

 کاه  شاد با  ين بر بايد زمرکن .دهد بهبود ر  ير يند ميتو ند زغيير زي چه م د رد مجود مشنل کجا ببينيم

 گارمه  باه  رمش  يان  .کارد  ساده ر  ير يند زا کرد  صالح يا گريت برد شت، ناديده ميتو   ر  مر حلي چه

 .دهد نشا  ر  شده پيشنهاد  صالحات که کند پيشنهاد جدیدی فرایند نقشه ميدهد  جانه

 کنيد زعيين ر  ها شاخص گام ششم:

 )کیفیت سنجش برای ابزاری( شاخص
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 کند  ند نه گيري ر  )درصد( نسبت يک يا درميد  زعد د ميتو ند. 

 ست  ند نه گيري قابل مشخص نما  مدت در . 

 ير يند مينند  شاخص  ند نه گيري  يد، د ده  نجام که ر  آنچهprocess indicator( 

 پيامد  شاخص مينند  ند نه گيري ر  شما هدف outcome indicator( 

 زااثير  زحات  پيامادها  ياا  جديد ير يند زوسط  ست نممن که مينند  ند نه گيري ر  ياکتورهايي 

balancing indicator   کننده( زعديل شاخص  قر رگيرد 

دهيد زوضيح ر  خود هدف گام هفتم:

 . ست مهم مديريت م ديگر گرمههاي  عضاي با  طالعات گذ شتن  شتر ک به در مستندساني
 :مينند رمشن ر  سو الت  ن زعد دي هدف فرم

   چيست؟ پرم ه عنو 

 ست؟ شده برنامه ريني زغيير م گرمه پاسخگوي کسي چه 

 ست؟ چگونه پرم ه  ين نمانبندي   

 د رد؟ کننده زعديل م پيامد ير يند، شاخصهاي  ند نه گيري بر ي برنامه  ي چه 

 مدت؟ چه در م مين   چه بخشد، بهبود ر  چيني چه ميخو هد 

کنيد جلب ر  همنار   مشارکت گام هشتم:

 :ميگذ رند زاثير زغيير ت پذيريتن رمي که د رد مجود ياکتور سه 

 مقاممات  زغييار  مقابال  در بقياه  کاه  حاالي  در ميشاوند،  پيشرم م پذيرند مي ر  زغيير نمد  ير د  ن بعضي

 خو هند آنها به دنبا  ديگر   که چر  بيامريد زا  گرمه به ر  "پيشرم  ير د " .دهند نمي  هميتي يا ميننند

 .آمد

 درک ر  آ   هميت هنون  ما هستند آگاه ديگر   که حالي در نيستند، آگاه زغيير، به نيان  ن  ير د  ن يبعض

 .هستند مرحله کد م در مخاطبانتا  بد نيد که د ريد نيان شما .نميننند

 النم )قلاب  م دساتها  سار، ( د رند نيان ريتار زغيير م مهارت د نش، به  ير د بيفتد  زفاق زغيير که  ين بر ي

 .د رد نيان کد م به شما ذينفعا   ن يک هر بفهميد  ست

 يارم  گذ شاتن   شاتر ک  باه   ن پاس  .ميشود آغان مهم ذينفعا  با ها برنامه گذ شتن  شتر ک با مشارکت

 م کننادگا   همنار  ، مر جعه به چگونه که کنيد ينر موضوع  ين به د ريد نيان شما مديريت، با هديتا 

.بدهيد کرديد، برنامه ريني که زغييري مورد در مثبت پيام يک بيمار نتا 

 جنئ کليدي  پيک  ست. PDSA ست م چرخه  PDSAکه با چرخه  کنيد  جر  ر  زغيير گام نهم:

  ست نيان زغيير بر ي چيني چه که  ين زعيين: (PLANبرنامه ریزی )

  زغيير (: شرمعDO  اجرا

  ها شاخص (:  ند نه گيريSTUDY  مطالعه

  رنيابي نتايج م زعيين گام هاي بعدي (:ACT عمل
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 بگذ ريد  شتر ک به ر  نتايج گام دهم:

 شود گذ شته  شتر ک به کليدي همنار   با  گر نتايج، م زغيير يرمهاي هدف، يرمهاي گذاشتن اشتراک به

 .شود نندگي نجات باعث ميتو ند

کرد خو هد کمک زغيير بر ي آنها زعهد به شرکت کنندگا ، م همنار   با گذاشتن اشتراک

 ر  آ  م کنناد   جر  ر  زغيير زا مينند کمک آنها به د رند، مشابه نظر ت که گرمههايي با گذاشتن اشتراک

 هااي  بودجاه  دريايات  م گساترده زار    جار ي  به گيرندگا ، زصميم با گذ شتن  شتر ک .بخشند بهبود

 در  ست ممنن مجالت در  نتشار يا شتيبهد  مر کن ساير با گذ شتن  شتر ک  .کد خو هد کمک  حتمالي

 .کند کمک همه به آينده

با  نجام  ين گام ها شما مي زو نيد  ن برنامه ريني بار ي بهياود کيفيات م  نجاام آ  باه رمش علماي م       

 مطالعه زغيير ت م  نتشار آ   ستفاده کرده م در جهت زغيير ت گام برد ريد.
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 در نوزادان يتراپ ژنيواکس يابیارز

 مرجانه زرکش دکتر
 النيگ يدانشگاه علوم پزشك اردانشي –فوق تخصص نوزادان  

 :يابي رن

 بتد  باا نگااه م ساکس سامع م      يزنفس ستميس نهيمر قبت  ن نون د    ست. معا هي صل  مل ينيبال نهيمعا

ه، خصوصااً در  پنا  يساعت پس  ن زولد مختصار رزرکشان م زااک    24زا12شود.  يسرآخر لمس  نجام م

آر  م م  سباشاد م ناون  نرماا  م زانف     ينون د صورز ننهيشود، مشرمط بر   يم ينون د   نارس نرما  زلق

پارش پاره    انونفيپنه،  سا  يدر نون د   شامل: زاک يزنفس سترسيد سته باشد. عالئم د دمريبدم   ستر

 يزنفشسا  ساترس يد ن  يا م نييجهت زع ينمره ده يها ستمي ست.  ن س نگياگر نتيرزر کشن م ،ينيب

مجاود   ه،يا ر سامع بر ساس زعاد د زانفس،    يشود. نمره ده ي ستفاده م و ي نتوباس ايم  cpapبه  انيمن

 يمتار  يباشاد. ن پاالس  کسا    يما  يرزر کشن عضالت زنفس ن  يم م ژ يبه  کس انين ن  يم نگ،يگر نت

ABG,CXR  شود. يکمک گريته م يزنفس تيمضع يابيجهت  رن 

 : يزر پ ن ي کس

 نيمورد  ستفاده در طب نون د    ست مبهتر سات گارم ممرطاوب باشاد. زجاو      يد رم نيعتريشا ژ ي کس

زانفس   عترينون دسار  نناار يشود. با   يشرمع م Fio2:21%نون د   زرم  ن  يبر  ما يدر  زاق ن  ژ ي کس

 ريا مم رود مما شاو  يم وکميد زي کس يرمد،  سترس ها يکند، نمره آپگار باالزر م يم د يخودبه خود پ

ناارس   يلا يخ انون د  يموجود باشد. در ح ژ يم بلندر کس يمتر يپالس  کس دي.  لبته باابدي يکاهش م

 يدرناون د ناارس ما      BPDم  ROPسابب   ژ ي ن حد  ن  کسا  شي ست.  ستناد ب  fio2:30%شرمع با 

اضار  گاردد. درحاا  ح   يما   PVL ,NECم  ريا مارو مم  شيهم سابب  يان    يکوکسيه يشود.  ن طري

 نيا در  O2SAT ن نوساانات   ديا %  سات مبا 95-91نون د   ناارس محادمده   يمناسب بر  Satهمچنا 

 نمود. نيمحدمه هم پره

 به نون د  عبارزند ن: ژ ي کس يرزهاجميغ نيزجو ير هها

ر ه  نيزار  جي ر ينا يب ي سات( ، کاانوال   يني که موثرزر ن کتتر ب ا يکتترنانميارنژ ،يني ن کتتر ب  ستفاده

  NCPAP(، هودباکس، HFNCادين ايکم  يبا يلو ،ييعل

 عبارزند ن : دزريجد دمر ه
Closed-loop Automated control system, servo-controlled oxygen environment system 

بادم    CPAPمعااد   يزو ناد  ثر زا   يم ينيب يکانوال قيباال  ن طر يمرطوب با يلو ن ي ن  کس  ستفاده

کرد  ناون د   ني نسد د آ   ست.جهت م ينيب يعارضه کانوال نيعتري شته باشد.شاد ينيند  به ب بيآس

 کم شود ميلو ثابت بماند.  Fio2بهتر ست  بتد   ينيب ي ن کانوال
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 ( Non Invasive respiratory support)  یرتهاجمیغ هیتهو

  یعل یمعذور دکتر
 دانشگاه يعلم اتيو عضو ه اریاستاد

 .  ستين ضيمر و يبه  نتوباس انيزنفس  ست که در آ  ن يبر  يتيرمش حما يرزهاجميغ هي ن زهو نظورم

 رمش شامل: ني 

  CNEP )     Continuous negative expiratory pressure 

  CPAP )     Continuous positive airway pressure 

  NIPPV )   Non invasive positive pressure ventilation 

 .نديآ يبه حساب م يزهاجم ريغ تيهود م نان   کانوال هم جن حما ي کس هرچند

CNEP    :يشاار   جااد ي  يهاا  لديبا کمک ش نهيمد مم در طر ف  قفسه س ييشار منف جاديرمش با   ني

بهتار کماک    هيا م باه زهو  شوديم ييهو  يدر د خل مجار يباندم يباعث رخد د يشار مثبت  نتها يمنف

 ته    رمش کمتر کاربرد د رد..  لبنديم

CPAP    :ن طارق   يزنفسا  تيباعث بهبود مضع ييهو  ييشار مثبت مد مم در ر ه ها جاديرمش با   ني 

 :شوديم رين

  ييکاهش مقاممت ر ه هو  -2           يعملنرد ماندهيباق تي ري شي ين -1

 سورياکتانت در حفظ ي ثر محايظت -4            يم مرکن يکاهش آپنه  نسد د-3

 NIPPV  با يزعد د زنفس باه صاورت پشات    کينون د با ير هم کرد   يزنفس يرمش زالش ها ني: در 

 backupهماهنااگ   تو نااديم تيااحما نيااکااه   شااوديم تيااحما الزااوري( زوسااط منتSNIPPV )اياا 

باشد که در هر دمحالت خصوصاا در ناوع هماهناگ باا کااهش بارمن آپناه پاره          NIPPV رهماهنگيغ

 .ننديبه نون د کمک م و يم کاهش شنست در  کستوباس هي/ زهو و  يم بهبود پري ينم آزلنتا تهيماچور

باه   الزاور يبه کمک منت CPAP يبررم Intermittent peak pressureبا  ضايه شد   NIPPV صل  در

 Naso ايا  nasal pronge قيا م  ن طر و يباه  نتوباسا   انيا خود ر  بادم  ن  تيم حما نندينون د کمک م

pharyngeal م  لبته طبق شو هد زوجه به  ساتفاده  ن   رسانديبه نون د مShort bi nasal   جاه يتن يبار 

 بهتر  ست.

 .باشدينون د نم و ي نتوباس يبر  ينيگنيجا NIPPV*زذکر: 

 د رد. يکمتر و يشنست در  کستوباس ن  يم CPAPبا  سهيدر مقا NIPPV*زذکر: 

م کااهش کاار    MAP شيم  يان   يدر طو  دم خاود باه خاود    يحجم جار شي ين  جاديآ    سميمنان

  ست. يم  صالح زباد  گان يزنفس

شنسات   يرخاد د پار مترهاا   ايا که آپنه  د مه د رد  و يآ  در نون د پره زرم، بعد  کستوباس و يناسي ند

  ست. و ي کستوباس
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Setup     درNIPPV  :  PIP: 14-20 Cm H2O      24زا     شيقابل  ين Cm H2O 

 PEEP:  5-8 CmH2O  
TI   :  3% - 5%   s 

FLOW  : 10 L/min  
 FIO2: 90-95%  

 ≥ µg/ml 8  نيلينوييآم اي µg/ml 15-25 نيکايئ سطح

HCT     35% ≤ 

 : NIPPV يط نگيتوريمان

- ABG   ساعت ميهر ن 

 ساکشن دها  م حلق -

 MAP = 14Cm H2Oگرم   1000 ريدر نون د ن تيحما حد کثر

 MAP =16Cm H2Oگرم   1000 يدر نون د باال تياحم حد کثر

 :و ي کستوباس يها شاخص

 قهيدر دق 25-15زنفس کمتر  ن  زعد د

PIP > 16Cm H2O 
PEEP  ≥ 5Cm H2O 

FIO2  ≥ 35% 
HCT  ≤ 35 

 : NIPPV شنست

1- 60mmHg ≤ PCo2       ,     pH < 7.25 

 نمد منرر آپنه  ي پ  -2

 بار در ساعت( 3-2 ن  شتريمنرر  ب ينارديآپنه / بر د  -3

 . ( الزوريمنت ماتيزنظ شيساعت بدم  پاسخ به  ين  کيبار در  3 ن  شي  ب  O2Sat يت منرر   -4

 / کانوال : ژ يبه هود  کس NIPPV ن  يجد سان

   قهيدر دق 20 يمسام ايزعد د زنفس کمتر -

-PIP ≤ 14 CmH2O 

-PEEP ≤ 4CmH2O 

-FIO2 ≥ 30% 

 يعيدمده طبگان خو  در مح-

 ي  رمده و يپريور س هي، عدم زحمل زغذ NEC،  يني،  نسد د ب ينيسکتوم ب و ي رمن  : NIPPV عو رض

کمتر م عو رض کمتار   بيم آس جادينون د با   و يبا  نتوباس سهيدر مقا يزهاجم ريغ يهر حا  رمشها به

 ند.زنفس نون د   هست تيبرزر حما يپنوموزور کس ، غفونت جنء رمشها رينظ
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 بهبود کيفيت در کاهش عوارض ناشي از تهویه مكانيكي در نوزادان

 محمدرضا دکتر آرامش
 فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران 

جار باه   گفته مي شود کاه بتو نناد من   م م هديمند( به مجموعه  ي  ن  قد مات منظIQبهبود کيفيت    

بهبود قابل  ند نه گيري در نتايج مر قبت هاي بهد شتي گرديده م  ن  حتما  بارمن عاو رض م مشانالت    

، PDCA (Plan. Do, Check, Act)بناهند.  ن معرميترين مدلهاي بهبود کيفيات ماي زاو    ن ماد      

 مد  حاکميت باليني م ..... نام برد.  

يالزور قر ر ميگيرند شانس برمن عو رض ناشي  ن لوله گذ ري، در نون دني که زحت زهويه منانيني با منت  

، وزرمماا م رئوزرمماا(  بارمزرماا، ملوزرمماا، آزلنتوزرمماا، بي     آسيب هاي ر ه هاي هو يي يوقااني م زحتااني  

عو رض خار   ن دستگاه زنفس مثل رزينوپازي نارسي،   ن طوالني شد  نما   نتوباسيو ،  عو رض ناشي

 م ....  ين يش مي يابد. ني خونريني د خل مغ

در سالهاي  خير با درک بهترين منانيسم هاي ملنولي آسيب هاي يوق  لاذکر م نيان پيشاريت هااي       

به مقاوع پيوساته  سات،  ن شادت م     ييهاي زننولو يک دستگاه هاي حمايت زنفسي شگريي که در زو نا

نهادينه شد  هر چاه   ريتها شاملمين   برمن عو رض پيشگفت زا حد نيادي کاسته شده  ست.  ين پيش

در  زااق ن يماا ،    بيشتر  قد مات  ستاند رد  حيا  م شرمع نمدزر  ستفاده  ن يشار مثبات ر ههااي هاو يي   

 ستفاده هرچه بيشتر  ن زهويه غير زهاجمي،  ستفاده  ن مدهاي زرکيبي  يشاري/حجمي( در منتيالسيو  

 مر قبت هاي پرستاري م بهينه ساني هر چه بيشتر يژ  ه عاقالنه زر  ن غلظت هاي  کسمنانيني،  ستفاد

 مي باشد. NIDCAPم  PICC ،TPN ،KMCزعبيه  قبيل  ن
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 یویمزمن ر یهایماريدر کاهش ب تيفيبهبود ک

 زهراراد  انیاکبر
 بابل يدانشگاه علوم پزشك اريفوق تخصص نوزادان, دانش

ناون د     يهايماري ن عو رض ب ينيباشد  يهم مBPD2که زحت عنو    CLD 1 اي يويمنمن ر يماريب

شاد.   يما  فيزعر يهفتگ 36در سن  ي ضاي ژ يبه  کس انين شتري( بوده که پVLBW3کم من    يليخ

 رمد: يبنار م رين يبند ميزقس دزريجد فيدر زعار

Mild CLDيهفتگ 36م نه  لن ما در  يرمنگ 28در  ي ضاي ژ يبه  کس اني: ن  

Moderate BPDکمتار  ن   ن  يا باا م  ژ ي کسا  يهفتگ 36م در  يرمنگ 28در  ي ضاي ژ يبه  کس اني: ن

 % همچنا  النم باشد.30

Sever BPDباا   هيزهو اي% 30 ن  شيب ژ ي کس يهفتگ 36در  ،يرمنگ 28در  ژ يبه  کس اني: عالمه بر ن

 يشار مثبت النم باشد.

 يموجاود ما   يبر  ساس شو هد علم رين يتور لعمل ها، دس CLD( در کاهش QI4  تيفيبهبود ک يبر 

 نيزر شه مزجو يلوله گذ ر يبجا ما يدر  زاق ن CPAP5نمدهنگام  يري*بنارگ زو نند موثر م قع گردند :

 شود. VLBWدر نون د    CLDسورينتانت زو نسته سبب کاهش  ر نهيشگيپ

( CPAP مثاال  يرزهاااجميغ هيااوزه يرمشااها يري ن سااورينتانت. باادنبا  بنااارگ ي* سااتفاده  نتخاااب

ساعت  م  زولد سورينتانت  3 يد شته باشد در ط ينيمنان هيم زهو و يبه  نتوباس انينون د ن نهيدرصورز

 شاره کارد :    ردمو نيزو   به   يسورينتانت م نيزجو يشده بر  ريتهيپذ ي.  ن پار مترهادينما ايتير  در

PH <7/20 ،Fio2> %40  يزنفسا  ساترس يم د ينيزاو   باا نماره باال     يکه ما    يکار زنفس شي،  ين 

گارم   1250. شو هد نشا  د ده که در آندسته  ن نون د   با من  زولد کمتار  ن   ني*کايئ مشخص نمود(

در کوزااه مادت    يويا کمتر بوده م هم عملنرد ر CLDنمودند هم  ايتيدر يآپنه نارس يبر  نيکه کايئ

 ي ن نما  شارمع جد ساان   ينيمنان هيدر نون د زحت زهو ديبا ر  نينشا  د ده  ست. کايئ يشتريبهبود ب

ها هاديش   هير هيزهو تيفيبهبود ک6مجان .  کرکاپنهي  م هاميحد قل (مال ينيمنان هي*زهو نمود. نيزجو

زاا   PHمجاان   حاد قل    کرکاپناه يها يباشد م  ساتر زژ  يم ml/kg   6-4محدمده دريکاهش حجم جار

در محادمده   CO2کاه در آ    يسنت ي  هيزهو تي(نسبت به حما mmHg65زا  CO2م حد کثر  20/7

 کساتوبه کارد      يضاو بط مشاخص بار     نياي *زع  سات.  يبهتار  نيگنيشاد جاا   يم تهنرما  نگه د ش

.NICU7کناد.   يريا گ مينما   کستوبه کرد  زصام  يخود بر  مار  يبر  ساس شو هد م ب ديهر مرکن با

در PH˃7/20  ،PCO2<65  ،Fio2< %40 نيچنا م همMVT 9م SBT8 ينيباال  يزست ها يريبنارگ

کماک   تو نناد يم يريا گ ميزصام  نيباشد در   دهيرس 7به کمتر  ن   10يييشار متوسط ر ه هو  نهيحال

 کننده باشند.

 نيتاميها ،  ستفاده  ن م کيورزي، د عيما تي، محدمد کيستميدسيشامل:  سترمئ ي قد مات درمان ري*سا

A هدف  ژ ي کس نيم زام11يزهاجم ريمثبت به رمش غ با يشار هي،  ستفاده  ن زهو  
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 Improving neonatal care: نوزادان یبهبود مراقبتها

 غالمرضا فعال دکتر
  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيه عضو، تخصص نوزادان فوق

 بااً ي ست. هر ساله ، زقر يجهان ن مشنالت مورد زوجه  بهد شت  ينينازا   يپر يمر قبتها فيضع جينتا

م  ناد يآ يما  ايا نون د مرده باه دن  و يليم 2,6،  رنديم يم ما يبعد  ن ن  اي ما ين  نين  در ح 300000

در حا   يدر کشورها رهايمرو م م ن ي ٪90 ن  شي. برنديم يم يماه نندگ نينون د در  مل و يليم 2,7

قابال  نتظاار م  جتنااب     جاه يمادر   م نون د   نت ريم، مرو م  ستميدهد. زا  م خر قر  ب يزوسعه رخ م

شد.  کناو  قباو  شاده  سات کاه       يم يدر حا  زوسعه زلق يها در کشورها ي ن بارد ر ياريبس ريناپذ

نازاا   کناو  در جامعاه     يرپا  ريا هستند م کااهش مارو م م   يريشگيقابل پ رهايمرو م م ني  شتريب

در حاا  زوساعه  ن    ينازاا  در کشاورها   يهباود ساالمت پار   ب يقر ر  د رد. ر هنارها تيدر  ملو يجهان

شرمع  تيفيبا ک يبهد شت يمر قبت ها يبر  ي ساس يم  کاالها يبهد شت يآمونش کارکنا  مر قبت ها

 .ابدي د مه م يابيم زا بهبود نظارت م  رن شوديم

 يم بار رمشاها   نناد يدر حا  زوسعه بحث م يدر کشورها تيفيعلم بهبود ک يمقاله درباره رمشها ني  

 .د رد دينون د   زاک ريم کاهش مرو م م تيفيبهبود م ک

نازاا  م   يم حاو دث پار   ي  عو رض نارسا  ري ن سه عامل بنرو مرو م م يکرد   نمرو ناش يريجلوگ

 .مقدمر  ست نيکم در مد ن يدر کشورها يحت نهيساده م کم هن يعفونتها( با  نجام رمشها

ماد خالت م خادمات    تيفيشناف در ک ايناف در پوشش خدمات م  ن ش يممنن  ست ناش ريم م مرو

بهباود   يهاي ساتر زژ  يزو نند جو بگو يم يتيفيم  ک يپوشش يشنايها يباشد. بطور قابل زوجه ي ساس

 .مر قبت نون د   باشند

م صندمق کودکاا  ساانما  ملال ،     ي،  ن جمله سانما  بهد شت جهان ي لملل نيمختلف ب يها سانما 

 .کرده  ند هينون د   زوص جيبهبود نتا يم نقشه ر ه ر  بر  تيفيک ي صل يشاخص ها

 ي ر ئاه رمشاها   ايا  ي ساتاند رد آمونشا   ي ن آمونش ها يهنون جنئ تيفيبهبود ک ي ن رمش ها  ستفاده

 .ستيدر حا  زوسعه ن يدر کشورها يبهد شت يمر قبت ها

 2000در حا  زوساعه  ن ساا     يشورهانون د   در ک ريدر مورد کاهش مرو م م يم جد ديجد زمرکن

م  ديکردند که  هد ف آ  کاهش يقر شد بيسانما  ملل ر  زصو هيانيکه رهبر   جها  ب يآغان شد نمان

 Millennium Development  (MDGs) کارد.   هاد ف زوساعه هان ره     يما  نييبهبود سالمت ر  زع

Goals ).MDGs ينازا  م کودکا  در بر ما  يت  ن پرر  در مر قب ي ن  هد ف بهد شت يگسترده   فيط 

زاا حاد دم ساوم  ن     (U5M)ساا   5کودکا  کمتر  ن  ري، کاهش مرو م م 4شماره  MDG .هدفرديگ

 . 2015زولد ننده زا سا   1000در هر 30سا   5 رين ريبود ، با هدف مرو م م2015زا  1990سا 

 رين ري% کاهش در مرو م م53حاصل شد.  يريچشمگ شريتيپ  يمل دينرس جهيهدف به نت ني   گرچه

 .مدت رساند نيزولد ننده در   1000در هر  43مرو ر  به   91سا  زا سا   5
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شاده  سات م    جاديبعد  ن زولد   ريدر درجه  م  با کاهش مرو م م ريدر کاهش مرو م م شريتيپ ني 

 ناون د    ينجهاا  ريا نون د   در مدت مشابه رخ د ده  ست. هار چناد مارو م م    يدر بقا يبهبود کمتر

(NM)  کااهش   نيا   ليا زولاد نناده . باه دل    1000در هار   19به  36 ن  باشد،مي ٪47در حا  کاهش

 لير  زشن U5M  ن ي  ندهي کنو  سهم ين  يدر دمره نون د رهاي، مرو م م NM م U5M در تناسبنام

 .د رد يبستگ NMبه کاهش ي  ندهيبه طور ين  U5M در شتري، کاهش ب نيدهد. بنابر  يم

  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

40 

 

 سمپلينگ و نمونه گيری

 دکتر ثاقب ستاره

 استادیاردانشگاه علوم پزشكي تهرانفوق تخصص نوزادان 

 غلب مد خالت درماني م يا زشخيصي که به طور متد م  در بخاش مر قبات مياژه ناون د    نجاام ماي       

ر به نتايج طوالني مدت مضري نون د ر  در معرض درد م  سترس قر ر مي دهند که مي زو ند منج ‚شوند

شود.نمونه گيري خوني يني  ن  ين ير يند ها مي باشد. رم ش هاي مختلف نمونه گيري مجاود د ردکاه   

 مديريت درد م  نجام پرمسيجرزوسط يرد متبحر مي زو    ن  سترس نون د کاست. ‚در کنار  گاهي  ن  نها 

 نمونه گيري خو  مويرگي 

ميلي ليتر(م نمونه گيري خاو    1,5زا  1مين   کمي خو  نيان  ست  کمتر  ن نماني که موارد کاربرد : 

اهي آنمايشاگ  نموناه  خاوني،  گانهااي   رنياابي  جهت زو ند مي ‚شرياني يا مريدي ممنن يا النم نيست

 معمو  مغربالگري هاي متابوليک بناررمد.

 خ شده معفونت در ننديناي  خونرساني مختل در عضو  نتخاب شده يا در ناحيه سورموارد منع کاربرد:

 محل سور خ شده.

:  ختال  درينکارچگي پوست ناحيه محل سور خ شد  مريد  دم ، کباودي ، عالمتاي  ن    موارد احتیاط

 پاشانه  پشت يا مرکن  ن.  نعقادي  ختالالت ‚ يش ميسنونيته غلظت( خو  ين‚سور خ شد  هاي متعدد(

 سابب   ست ممنن که حد  ن بيش د د  يشار  ن.کنيد يخودد ر  نگشتا  کرد  سور خ  ن.نننيد  ستفاده

 .کنيد  جتناب گردد همولين

 نمونه گيري مريدي

نموناه گياري شارياني ياا ماويرگي ممنان ياا النم         نيان به نموناه خاو  بااحجم نيااد.    موارد کاربرد: 

 نباشد.جمع آمري  ستريل کشت خو .

عفونت يا  ن دست رياتن ينکاارچگي    خابي.جريا  خو  ناکايي يا مختل در عضو  نتموارد منع کاربرد:

 پوست ننديک نقطه سور خ شده.

در نون د   باا  خاتال   نعقاادي  حتيااط کنياد. ن منانهاايي کاه ممنان  سات جهات           موارد احتیاط:

 کانوالسيو   حتمالي مريد مرکني مورد نيان باشد,  جتناب کنيد.

 نمونه گيري خو  شرياني  ن شريا  محيطي  ر ديا (

مناطق مريدي يا مويرگي رضايت بخش نيستند.سااير مسايرهاي شارياني بار ي نموناه      کاربرد: موارد 

گيري موجود نيستند.نمونه گيري گان خو  شرياني م مو ردي که نيان به مين   نياد نمونه خاو  مجاود   

 د رد.

ن باين   ن نو حي عفوني يا نو حي که ينکارچگي پوست در ننديک به محل سور خ شد   موارد احتیاط: 

 ن سور خ کرد  در  نتهاهاايي   ريته  جتناب نماييد.در نون د   با  ختال   نعقادي با  حتياط ريتار نماييد.
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که جريا  خو  ناکايي يا مختل د رند خودد ري نماييد.نيان  حتمالي باه حفاظ مناا  شاريا  ر  بار ي      

ناکايي دمرزار باه محال ساور خ      کانوالسيو  مورد مالحظه قر ر دهيد. ن  نتهاهاي با جريا  خو  جانبي

 ستفاده  ن سوننهاي با قطر کوچک عو رض بالقوه ر  کاهش مي دهداشد   نتخابي  جتناب نماييد.

 نمونه گيري  ن عرمق نايي

جهت نمونه گيري هاي متعدد  ن شريا .کنتر  مد مم گاان خاو    کاتتر گذاری شریانی:  -1

 شرياني ميشار خو  شرياني  ستفاده ميشود.

و نمونته گیریهتای   pHو   Pco2ذاری وریدی: جهت اندازه گیتری فتوری   کاتتر گ -2

 خون.

  مفاليات ‚ ختال  عرمقي نير سطح ناايي  ‚ ننرمن    نترمکوليت‚نقص ديو ره شنمموارد منع کاربرد:   

 پريتونيت‚

در حين  نجام رمش مين    شباع  کسيژ  م زعد د ضربا  قلب ر  کنتر  کنياد.رمش  موارد احتیاط:     

 تريل ر  رعايت کنيد. س
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 ( در نوزادانPICC, UVC, UAC, CV Line) یمرکز یکاتترها هيتعب

 بهزاد نیبرکت دکتر
 اصفهان يدانشگاه علوم پزشك اريفوق تخصص نوزادان، دانش 

 مادت در بخاش   يطاوالن  يباه بساتر   انيخود ن ينيبال يها تيزرم م پره زرم که به سبب مضع نون د  

مر قبت ميژه نون د   د رند،  غلب نيان به برقر ري ر ه مريدي بان به مدت طاوالني د شاته م باا زوجاه باه      

.  ن  ين کنندکوزاه بود  مدت نگهد ري رو هاي محيطي معموال نيان به رو گيري هاي منرر پيد  مي 

دت به ر ه مريدي باان ر   رم يايتن ر هي که با  ستفاده  ن آ  بتو   با کمترين عارضه دسترسي طوالني م

 بخش هاي بستري نون د   مي باشد.  يها استيزامين کرد  ن س

PICC (Peripherally Inserted Central Catheter     يک کازتر بلند، نارم م قابال  نعطااف  ن جانس )

سيلينو ، پلي  مرزا  يا سيالستيني  ست که  ن طريق محيط م با جاگذ ري در مريادهاي بانرو  ناد م    

يوقااني،   د م. در صورت عدم  منا   ستفاده  ن مريادهاي  نا  ابدي يني زا مريد  جوف يوقاني  متد د ميوقا

 ني ن نظار قطار با    PICC سنالپ م  مگولر  ستفاده نمود.  يدهايمي زو    ن مريدهاي  ند م زحتاني، مر

16-28 Gauge  ه نياان باه   . در ماو ردي کا  رديا گ يمتر قر ر ما  يسانت 65-8م  ن نظر طو  در محدمده

CVC جر حات ناحيه قفساه   مدر پرمسه هايي مانند نخمهاي بان  نهيباشد  ما به علت درگيري قفسه س

زاو    ن   يقفسه صدري محادمد شاده  سات ما     يسينه م گرد ، درمازيت م...  مد خالت جر حي بر رم

PICC     .ستفاده نمود  

CVC ديکازتر در مر يشود م  نتها يم هيعبسمت ر ست ز نيسابنالم ديدر مر يجر ح قيمعموال  ن طر 

 .رديگ يقر ر م ي جوف يوقان

UVC  مUAC باه   انيا کاه ن  يم در ماو رد  رنديگ يقر ر م يناي ديم مر ا يهستند که در شر يکازترها

 يد رند  ستفاده م يبه  رسا  گانممتر انيکه ن يدر نون د ن ايمجود د شته باشد م  يعرمق ييور يدسترس

  ستفاده نمود.  زو  يدمره کوزاه م يسرم بر  نيد رمها م زجو نيزجو يبر  يناي ديرشود.  ن کازتر م

 سات:   ريا شاامل ماو رد ن   يدر دمره ناون د  يمرکان  ي ستفاده  ن کازترها يها و يناسي ند يطور کل به

 مساير  2به بيش  ن  انيرمن هستند، ن 7زا  5 ن  شيب يبر  ينون د ني که نيانمند درما  هاي د خل عرمق

م آسايب در   ابکه مي زو نند باعث  لته ييمحلو  ها گريم د TPN نيبه زجو انيساعت، ن 24مريدي در 

گرم، نون د ني که قادر به دريايت کايي کالري  ن  1500ديو ره مريدها شوند، نون د   د ر ي من  کمتر  ن 

  مانناد  خاتالالت    دهيچيپ يها يطريق دستگاه گو رش بر ي رشد نمي باشند م نون د   مبتال به آنومال

 (.GI يها يقلبي م عرمقي مادرن دي م آنومال

شامل نورمپازي محيطي،  ختال  پرييو    ند مها،  يمرکن ديمر يها  ستفاده  ن کازترها کنتر نديناسيو 

کاه کاازتر    يسوختگيها م يا ر ديوزر پي  ند م، سابقه م  ستعد د به زرمبون، درمازيت م يا همازوم در محلا 

شاده  زاا    دييا خو  زا کشتبا  سيشود، جر حت م يا عفونت در  ند م مانند  ستئوميليت، سکس يرد مم 

 شد  جو ب کشت( م عدم سانگاري م يا مجود شرح حا   ن حساسيت  ست. يمنف
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  NICUمراقبت های تكاملي در بخشهای نوزادان و 

 مرضیه ، سامیکیوان ،  دکتر میرنیامحمد  دهدکتر حیدرزا ، .حسینی محمد باقردکتر 

 ، نیکزاد حمیده
فوق تخصص نوزادان و دانشيار دانشگاه علوم پزشاكي تبریز،مرکاز تحقيقاات ساالمت کودکاان        -1

تبریز،مرکاز تحقيقاات ساالمت    .فوق تخصص نوزادان و اساتادیار دانشاگاه علاوم پزشاكي     -2تبریز، 

.فوق تخصص نوزادان و استادیار دانشگاه علاوم پزشاكي تبریز،مرکاز تحقيقاات      -3کودکان تبریز ، 

. کارشناس ارشد مدیریت  پرستاری دانشگاه علوم پزشكي تبریاز ، مرباي   -4سالمت کودکان تبریز ، 

علوم پزشكي تبریاز   کارشناس پرستاری  دانشگاه -5بيمارستان الزهرا،   NIDCAPمراقبت 

 بيمارستان الزهرا   NIDCAP، مربي مراقبت 

درصد  ن  ين نون د   نارس مي  10ميليو  نون د متولد ميگردد م حدمد  1,4در کشور ما ساالنه حدمد  .

باشند پيشريت زننولو ي در مر قبت  ن نون د   باعث  ين يش بقاي نون د   ناارس شاده ملاي نتو نساته     

تعدد ر  در  ين نون د   کاهش دهاد. مر قبات زنااملي رمينارد  ساتفاده بهيناه  ن        ست خطر عو رض م

مر قبت هاي  پرستاري م پنشني با هدف کاهش عو رض بلند مدت در نون د   نارس ياا بيماار   سات.    

مطالعات متعددي نشا  د ده  ند که  صالح شيوه هاي مر قبتي به نحوي که موجاب کااهش  ساترس م    

ملنرد عصبي ريتااري م بااليني آنهاا ر  بهباود ماي دهاد.مر قبت  ن ناون د   باه رمش           درد نون د شود ع

 Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Programزناملي بصورت 

(NIDCAP       باعااث بهبااود قاباال زوجااه  پاايش آگهااي نمدرس م دياارس در  ياان گاارمه  ن نااون د

رمش مر قبت گردند مدت  قامات کوزااه زار در بخاش  م  باتال کمتاري باه        ميگردد.نون د    ينه با  ين 

بيماري منمن ريه خو هند د شت . همچنين  ين گرمه  ن نون د   کمتر مبتال به زاخير زنااملي ميگردناد   

 1) 

نفار   2نفر پرساتار م   2هاي منتخب    NIDCAP Trainerبا حمايت ديتر  يونيسف در زهر  ، آمونش 

مادرس باين  لمللاي نيادکپ در       Nikk Connemanد   (  زوساط آقااي دکتار    ياوق زخصاص ناون    

 سا  زالش مستمر با مويقيت  به سر نجام رسيد . 2بيمارستا   لنهر  زبرين ، پس  ن 

 لنهر  زبرين بر  ساس آماونه هااي مر قبات     در جهت نهادينه کرد  مر قبت هاي زناملي در بيمارستا  

NIDCAP ليه  ن بيمارستا  م  نحوه مر قبت  نجام شده زوسط پرسانل پرساتاري م    بتد  يک  رنيابي   م

بر  ساس برنامه  پنشنا  شاغل در  ين مرکن بعمل آمد. برنامه ريني بر ي  نجام زغيير ت صورت گريته م

ريني  نجام شده  پس  ن  رنيابي م شناخت مضعيت موجود ،  بتد  مدير    رشد در بيمارستا  باا  صاو    

  صو  :آشنائي بادمره آمونشي  با عنو   8نوع مر قبت ها م يو يد آ  آشنا گرديدند.پس آن آ    مليه  ين
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بر ي  پنشنا  م پرستار   شاغل در بخش هااي ن يماا  ،  زااق      NIDCAPمر قبت زناملي نون د   يا  

 رديده  ست .  با همناري سوپر م ينر آمونشي  بيمارستا   لنهر   برگن ر گ NICUعمل ننا  ، نون د   م 

پس  ن آ  م بر طبق جدم  گانت طر حي شده مر حل متعددي  بر ي رسيد  به هدف ساطح مر قبتاي   

طي گرديده  ست . در  ين ر ستا هر بار قبل  ن هر مرحله بر ي کليه پرساتار   م کماک     5 ن  4در حد  

ل  جر يي  ساتقر ر  يان   کالس آمونشي زرزيب د ده شد .مر ح   nicuبهيار    شاغل در بخش نون د   م 

: کاهش نور، کاهش صد ، النه ساني بر ي ناون د     1نوع مر قبت زاکنو  به شرح نير بوده  ست :مرحله 

 3مرحلاه   KMC:  صالح رمش  زغذيه ، کاهش م کنتر  درد در ضمن پرمسيژر ها م  يان يش   2مرحله 

: مر قبات   4به حضور بيشتر آنها ،مرحله :نقش د د  به م لدين در  مور مر قبت  ن نون د   خود م زرغيب 

 ن نون د   مطابق با پرمزنل هاي پرستاري م درماني در جهت کاهش نمونه گياري هاا  م آسايب هااي     

-7 -6. سانماندهي نظام زغذيه باشير مادر در بخش م ر ه  ند ني بانک شير ماادر    :  5نون دي  مرحله 

زاکيد بر مر قبت  -8 گانه 3وجه به ير هم کرد  پتو هاي بهتر با ز Nestingم زالش بر ي   kmcزقويت 

 م مشارکت م لدين در مر قبت  ن نون د خاود . بار  سااس آماونه هااي        clusteringپرستاري به رمش 

NIDCAP    هر زغيير کوچني مثبت زلقي گرديده م با عنس هاي خود بخش  ثبت  به پرسانل نماايش

گيرند م با مقايسه مضعيت  مليه با مضعيت موجاود باه  رنش    د ده مي شود زا پرستل مورد زشويق قر ر

مد مم  ماي باشاد     KMCکار خود پي ببرند. در حا  حاضر   ين بيمارستا  در حا  ر ه  ند ني  بخش 

 طرح ريني م  جر  خو هد گرديد.  NIDCAPمر حل بعدي زغيير ت در جلسه هماهنگي گرمه 
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Family involvement in quality improvement in NICU: benefits and 

barriers 
Mirnia Kayvan  
Assistant professor of neonatology,Tehran university of medical science 

Abstract 

Introduction: Very preterm population with improvement of technology in 
ventilation, incubators, Nursing care is increasing and their gestational age is 

decreasing so their residency in NICU ward is increasing. Developmental approach 

during care has improved quality outcomes of these neonates that is accompanied 
with mother and fathers participant. Family support benefits: Parents can participate 

in medical decision and can help nursing staff in monitoring vital signs, feeding the 
baby, changing their babies nappy, recognizing unwanted signs and report to the 

doctor, improve sleep and awake cycles and effective interaction with her baby 
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 NIRS (near – infrared spectroscopy) 

 فرهاد دکتر ابوالحسن چوبدار

 اصغر )ع( يعل مارستاني، ب رانیا يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيفوق تخصص نوزادان ، ه

 کیتکن

ناور   ييتو  هاا  فيط نينانومتر ست .در   1000زا  700 فيننده در ط يبايت ها ينسب يپارنس زر نس

جذب نور باه   ليکنند. يتو  ها با عبور  ن بايت به دل ينفوذ م متريسانت 8ضمن عبور ن بايت ها زا عمق 

 توکرممي، سا Hb ي، دنمکسا Hb يشوند. کرممويورها   کس ينور دچار ضعف م يبايت م پر کندگ لهيمس

 5نفاوذ کمتار  ن    من،عماق يساطح    تيا شاوند . جهات رعا   ينور ما  ني( در مغن باعث جذب  د ني کس

 رسد. يم متريسانت 2زا  1,5به  تيدر نها ي عما  پر کندگ ست که بعد  ن  متريسانت

 . NIRO  ،TOI  ،INVOS  ،NONIN7600در بان ر عبارزند  ن :  NIRS يزجار  نو ع

 NIRS به صورت  يعيطبrSO2 درصد  سات.   72زا   60 ن  يبه مrSO2   درصاد نشاانگر    50کمتار  ن

 صدمه  ست.

OD (O2 Delivery به بايت ها به دم عامل )د رد :  يبستگCao2  ،CBF  

متناسااب  يمغاان کياامتابول يهااا انياابااا مقااد ر مصاارف باياات م ن  OD،  کيااولو ينيي طيشاار  در

در   1ml/100gr/min يعا يطب طي( کاه در شار   CMRO2: cerebral metabolic rate of o2 سات  

 نون د   زرم م پره زرم  ست .

Cerebral o2 consumptionمغن( با   ژ ي مصرف  کسcvo2     آ   ن  يريا متناساب  سات لاذ   ناد نه گ

CBF دينما يريجلوگ يمغن يسنمي ن   تو نديم م دهدي ر ئه م يشتري طالعات ب . 

 رييا  ماا زغ  ديآ ينم شيپ يکوکسي ن نظر ه يزعاد  برقر ر باشد مشنل CMRO2م  OD نيب نهينمان زا

CaO2  ،CBF  ،Hb باالنس ر  بهم بنند : تو نديم 

 کيکوکسيه يکوکسي= ه CaO2 کاهش

  کيسنمي  يکوکسي= ه CBF کاهش

  کيآنم يکوکسي= ه Hb کاهش

 NICUدر  NIRS صيزشخ

 کيکوکسيه يکوکسيه صي. زشخ1

کناد ،   يما  د يپ شي ين  CBFدهد م  يرخ م diving refluxبه سرعت  cao2پستاند ر   با کاهش  در

OD د يماند. با رس يم يبه مغن ثابت باق CBF  ،به حد کثرOD کند،  ي يت مFOE   رمد زاا   يبااال ما

CMRO2 با  يت  نم،يمنان ني  تيکند . در صورت عدم مويق نير  زامCMRO2  يکوکسا يه جيبه زادر 

همار ه   SPO2کند که با کاهش  يم د يکاهش پ NIRSعدد  طيشر  نيکند. در   يبرمن م کيکوکسيه

  ست.

  کيآنم يکوکسيه صي. زشخ2
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 بتاد    کيآنم يکوکسيه طي.  در شر گردديمختل م  ODشود،  7-6کمتر  ن  Hb ينون د پره زرم مقت در

CBF  ام ز ابدي يم شي ين HCT 20-30  درصدFOE با  يات   نندينم يرييزغ .HCT   شي،  يان CBF 

ر  ثابت نگاه    CMRO2زا   ننديم د يپ شي ين   FOE جهيدر نت ستي نآ  قادر به  صالح  مضاع ن شيب

 .ننديم د يکاهش پ  CMRO2م  ننديهم زناپو نم FOE شي ين  يآنم ديد رد.با زشد

 کيسنمي  يکوکسيه صي. زشخ3

. خاو ب ،   اباد ي يما  شي يان   FOEمغن کااهش م   rSO2 ،يعيطب يانيشر Spo2رغميعل طيشر  ني  در

 .شونديم CBF رييباعث زغ و يکوزانسيم ه PDA،  يکوکاپنيه

 در کبد  NIRS.  ستفاده  ن4

پاورت  يات    ديا مر RSO2 جاه يدر نت نناد يرمده ها  يت م و  ييپر شوديم شوک باعث م COP کاهش

 .رمديدر کبدباال م FTOEم ننديم

  NEC صي. زشخ5

 CSOR تي. حساس شوديم دهينام CSORشود که  دهيسنج ييم حشا يمغن RSO2 ني ختالف ب ديبا

(cerebrosplancnic o2 ratioدر زشخ  )درصد  ست. 90 يي حشا يسنمي  صي 

 .در مغن  ست کيسنمي  يکوکسيم درما  نمدرس ه صيدر زشخ NIRSتيمن نيترشيبي: ريگ جهينت
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Amplitude-integrated EEG (aEEG( 
Vafaee Shahi Mohammad ; MD  
Assistant professor of pediatric neurology Iran University of Medical sciences 

In 1969, Prior and Maynard first described the method in adults. In the 1970s and 
1980s, the method was increasingly used with children. First publications detailing its 

use in neonates date back to the late 1980. aEEG method experienced its first 

significant improvement in the 1990s when digital technology increased greatly. Now 

the original raw EEG was displayed and recorded together with the aEEG. 
Its clinical use was mainly for: 1) Detection of cerebral seizure activity 2) 
Surveillance of antiepileptic drug treatment 3) prediction of cerebral outcome after 

birth asphyxia 4) Identifying neonatal asphyxia suitable for hypothermia 5) 

Correlation between early aEEG recordings and neurodevelopmental outcomes in 

preterm infants. 
aEEG has been proven that is beneficial method because of: 1) a safe method even in 

extremely preterm infants 2) generally well-accepted by NICU staff 3) limited 

number of electrode 4)  relatively short training required for interpretation 5) 
immediate interpretation 6) available at the bedside 7) Lower cost 8) continuous and 

long term recording. 
aEEG background pattern changes according to the infant's gestational age. With 

increasing gestational age. aEEG and background patterns become more continuous, 

and the duration of continuous activity increases. In term infants and late preterm 

infants the background pattern is mainly continuous. During quiet sleep the 

background pattern becomes more discontinuous. In very preterm infants, the 
dominating background pattern is discontinuous episodes of high activity (high-

amplitude bursts) alternate with episodes of low-amplitude activity. This 

physiological pattern must be distinguished from a burst suppression pattern, which is 

pathological. 
Identifying and evaluating the pattern step-by-step: 
 1. Impedances 2. Background activity 3. Sleep-wake cycles 4. Seizures (individual or 

repeated seizures, status epilepticus) 5. Event markings 6. Symmetry 7. Indication-

specific view , 8. Assessment 

Hellstrom Westas: Background patterns:  
Continuous normal voltage (physiological) (Min > 5, Max > 10)  
Discontinuous normal voltage (physiological in preterm infants) (Min < 5, Max > 10)                             
Burst suppression pattern (pathological) (Min < 5 with no variability, Max >10  with 

hi-voltage bursts) 
Continuous low voltage (pathological) ( Min < 5, Max < 10) Flat trace (pathological) 

(Min and Max < 5) Sleep-wake cycling: none, imminent, mature )physiological/ 
pathological, depending on the infant's age) 
Seizure activity: none, single seizures, repetitive seizures, and status epilepticus 

Changes in aEEG tracing are caused by numerous extracortical factors:  
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Changes in cerebral blood flow Medication: opiates, sedatives, and caffeine                                                                                     

Acidosis: changes in carbon dioxide tension  Clinical conditions: hypogylcemia, 
sepsis, meningitis 

Artifacts may pose a problem for interpretation: 
Absolute values of the amplitude change as a consequence of scalp edema                                
Interelectrode distance Interferences caused by ECG                                                                                 

High-frequency oscillation ventilation, muscle activity, infant movement may result 

in a lower border increase 

  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

50 

 

 ر نوزاداند يقلب یدارو ها زیتجو

 اکبر یعل نالویدکتر ز

 کودکان یتهران ، مرکز طب یدانشگاه علوم پزشک استاد و فوق تخصص قلب کودک ونوجوان،

 يگارمه سان   نيبرخورد ر  ست، در   يخاص يژگيم م تي ن حساس يقلب يد رمها نيگرمه نون د   زجو در

م  يبلنه گريتاار  ستيقلب ن يم عملنرد يم ساختار هي مل يماريب ليبه دل يقلب يد رمها نيهمو ره زجو

 ماا  ين  نيح ممزرمما در قبل  يکوکسمي، ه يسم يحاد، سکت يتي لنترمل ه، ختالالتي ختال  عملنرد ر

ه ناون د     ژيا مر قبات م  يم در بخش ها شوندي ن علل عمده  ثر کننده بر عملنرد قلب نون د محسوب م

 جاه يم نت يآنها  ثر بخشا  يم  نتخاب درست م بجا يقلب يد مها نيزو ند در زجو يعو مل م نيزوجه به  

 دهد. شيقلب م عرمق ر   ين  ستميس يدرمان يريگ

ناون د     هير ريپذ بي ن  رگا  آس يني ژهيم يمر قبت ها يدر بخش ها ي کثر نون د   نارس م بستر در

در  يينارساا  جااد ي م ،ضامن    يات م رمنهامقاممت آ  در لحظات ،ساع ايتاد ين نييپا لي ست که بدل

م سابب   هنماود  يريجلوگ نيشده به قلب چپ ن ژ ي کس  ي(  ن مرمد خو  کايهير يقلب ر ست پريشار

 يهاا  يماريب گريشود. عامل د يقلب چپ م ييم کاهش  مت پوت م نارسا يانيشر ژ ي يت غلظت  کس

 قلب هستند. يمادرن د کيانوزيس

 سات، م   يتا ي ن  ختالالت  لنترمل يناش ي کتساب اي يمادرن د ليقلب به دل تميعامل  ختالالت ر نيسوم

  ست. يسم يسکت ،يکوکسمي( در  ثر هيوپازيومي کارد وکارديم بيآس گريعامل مهم د

 ديشاد  ي،زنگا   VSD- PDA,Trancusمانناد   کيانوزيرسا يغ يمادرن د يها يماريب ننهي  گريد ننته

 گردد. يم  حتقان ي حتقان ريغ ييکند م سبب نارسا دي د ر  زهدنون يزو ند نندگ يقلب م يخرمج

 طيم شار   ينيباال  يابي رن يدر نون د   بر  ساس علل گفته شده يوق م بر مبنا يقلب يها يد رم مصرف

 در منن  خو هد بود. ايم  ICUنون د   در 

 کيا ترين ن،يريسيترمگلي، ن ديترمپرمسايشامل: ن الزورهايم نمد  يدسته د رمها هير يدرما  پريشار يبر 

 ناو  ي ساتر ن  ملر  ييسافود  ي بوننتا ( ، مهارکنناده هاا  ني نادمزل  رناده يگ يها ستي، آنتاگون دي کسا

 يما  نيزجاو  مارساتا  يخاار  ب  ايا (. در بخش لينوپريني، ل لي کاپتوپر I،ACE(، ليلدناييم س نو ي، مر

 شوند

،  نيمانناد دمپاام   کيآدرنر   ينون د  ن د رمها يم مضع عموم طيقلب بسته به شر  ييدرما  نارسا يبر 

در  يخاور ک  ايا  يقيزنر نيگوگسيد ني ستفاده کرد ، زجو تو  يم ICUدر  نو ي، ملر نمپر ي،  نيدمبوزام

 د رد. گاهيقلب جا يم  يت قدرت  نقباض يکارد ينون د در مو رد زاک

حالت  حتقا  قلب ر ست م چپ ،  مدر در يکاهش حجم خو    پره  لود  ( درنون د مصرف د رمها يبر 

 شااامل:  رديااگيبااد  صااورت م  يهااا تياام  لنترمل هيااعملناارد کل تيم مضااع نيداليااگا تياارعا

 ( نوالکتو ي سکر د،ميبومتانا د،يانيدرمکلرمزيد،هييرمنما
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مثال پرمپر نولاو  ،    کيا تميآر يآنتا  يمصارف د رمهاا   اطيا  حت تيبا نها يقلب يها يتميدرما  آر در

 شوند. يبا زوجه به عملنرد قلب م نو ر قلب نون د به کار گريته م د،يناييلوکا  رم ،مودي سمولو ، آم

 .ستيقلب ضرمر يد رمها بر رم ني ن عو رض   يريجلوگ ينو ر قلب بر  قيدق کنتر 

د رمهاا   ريم سا گرينديبر  يقلب يم  ثر متقابل د رمها ييدر نون د   زوجه به زد خل د رم ننهيمهم   ننته

  ست. ي ساس اريبس يويم ر يقلب يدمن د رمها ميدر زنظ ماريب هيع  ن عملنرد کبد م کلم  طال
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 الیگاستروازوفاژ فالکسیر

 الهام انیدکتر طالچ
  رانیا يدانشگاه علوم پزشك استاد، گوارش کودکان تخصص¬فوق

. شاود  يزخصص گو رش کودکا  ما  يوق به رخو ري ست که منجر به  رجاع ش ي ختال  گو رش نيزر عيشا

که منجار   کند ي سفننتر  زظاهر م يمنرر م گذر  يها شد  با شل يمر يعملنرد  سفننتر زحتان ينارس

 .شود يم يمعده به مر اتيمحتو ديرزرمگر ا يبه جر

 سات.   يعا يطب کيا ولو ينيرمناد ي  ،يمعده به مر اتي( برگشت محتوGER  ا يگاسترم نميا  فالکسير

 . شوند يعو رض نم ريسا اي يمر بيهستند م منجر به آس عالمت يم ب فيو رد خف غلب م

 ليا  ن قب يبا عو رضا  فالکسير ينمدهاي ست که  پ ي( نمانGERD  ا يگاسترم نميا  فالکسير يماريب

 همر ه باشد.  يريگ  ختال  در من  اي تي نميا 

GER سات. حادمد    يمااهگ  1-4 يسن کپي. (رمن در بار 30 ≤ ست   عيشا اريسالم بس رخو ر  يدر ش 

حاد قل در   ،يماهگ 3-4% زا سن 60-70 باًي. زقرکنند ي ستفر غ م يدر هفته  م  نندگ رخو ر  ي% ش85

 6% زاا  60هاا بادم  درماا  در     . نشاانه شاوند  يساعت، دچار  ستفر غ ما  24در  هيزغذ يها  ن نوبت يني

 .ستيمعمو  ن ماهگي 18 ≤ فالکسي. رابدي يکاهش م يماهگ 8-10% زا 90م  يماهگ

 ن زمااس   يناشا  ايا نگاريتن   مربوط به عو قب  ساتفر غ مانناد خاوب من     ميطور مستق  غلب به ها نشانه

 معده  ست.   اتيبا محتو يمر وميزل ي پ

 ن نظار مجاود عالئام     ي ست؟ بررس ي  نهينم کيپازولو  يماريب ليدل ها به نشانه ايآ -يابي م   رن مرحله

د رد.  زار  شيم با  عيسر يابيبه  رن انين کند ير  مطرح م GERDجن  به ي  نهي ختال  نم دهنده که هشد ر

همار ه   يهاا  م شادت نشاانه   وعبه ن رخو ريم  د ره ش يابيدهنده مجود ند شته باشد،  رن  گر عالئم هشد ر

 د رد. يبستگ

د ده  سات؟   يرشد رم ريم زأخ تيمانند  نميا  فالکسي ن ر يناش هيعو رض ثانو ايآ -يابيدمم  رن مرحله

خو  م ضح  اي يريپذ کي متناع  ن خورد ، زحر ،يريگ مشنالت همر ه مانند  ختال  در من  رخو ريش ايآ

 در مديوع د رد؟ يخو  مخف ايدر  ستفر غ 

طاور   باه  زو   ير  م ي.  قد مات محايظتشود يد ده م ينينيي نهيحا  م معا  غلب مو رد با شرح -صيزشخ

 يابيا حاد قل  سات،  رن   يپاسخ درماان  ايمجود د رد  کيکيکه زظاهر   آز يد. در مو ردشرمع کر يزجرب

 ضرمرت د رد. يربرد ريم زصو زر شيب

 يدرمان هاي¬رمش

   يدرما  محايظت •

o هيپس  ن زغذ يعمود تيمضع  

o باال برد  سر زخت 

o شده ظيحجم م منرر زغل کم هيزغذ 
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o  کاه خاوب    ييهاا  خصاوص آ   سان به مسئله الکسفيدچار ر رخو ر  يدر ش ريياقد ش ميدم هفته ر

 کيا آزوپ يماار يب يقاو  يسابقه خانو دگ اي گنما  ،يمخف ايرکتا  م ضح  ينير  ند، خو  من  نگريته

 د رند.  

  ييدرما  د رم •

o ف؛يخف تيمبتال به  نميا  رخو ر  ي دم هفته( عبارزند  ن: ش ديمو رد درما  با دمره محدمد مهار  س 

 ايا مانمن   يزنفسا  يماار يمانمن، ب  ي عضالنيعصب ي هايماريب ،يمر ي به آزرنمبتال رخو ر  يش

 قابال  يرپاذي  کيا مانناد زحر  ريچشامگ  هااي ¬دچاار نشاانه   رخو ر  يش اير گم؛يد ازا يه صينقا

ماثثر نباوده م    يکه  قد مات محاايظت  هايي¬آ  نگريتن؛¬خوب من  اي متناع  ن خورد   ظه،مالح

 .ديزا شد متوسط تيدچار  نميا  رخو ر  يش

o ستندين ديمعموالً مف دهاي سيآنت. 

o در درما   ينقش کم کينتيپرمک يد رمهاGER     د رد.  يگرمه سن نيدر 

 د رد. و يناسي ند يسالگ کيندرت قبل  ن  به فالکسير يآنت يجر ح•
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 آنتي بيوتيک درماني در نوزادان

 دکتر بردبار آرش

  ایران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات وعضو نوزادان تخصص فوق 

%  ن 30مقاممت آنتي بيوزيني يني  ن مهم زرين م جدي زارين زهدياد ت ساالمت در دنياسات مباعاث     

در کشاورهاي درحاا    "مو رد مرو ممير ناشي  ن سکسيس نون دي در سر سر جها  مي شود که  ساساا 

 مر مصو  نيستند.زوسعه رمي مي دهد ملي کشورهاي زوسعه يايته نين  ن  ين  

هنگامي که آنتي بيوزيک هاي  ستاند رد موثر نباشند، آنتي بيوزيک هاي خط دمم مسوم ضارمرت ماي   

يابند. مديريت منطقي در زجوين آنتي بيوزيک ها نه زنها باعث بهبود پيش آگهي  ختصاصي بيماار ماي   

يوزياک ماي زو ناد باعاث     گردد بلنه باعث کاهش مقاممت مينرمبي نين مي شود. زجوين منطقي آنتاي ب 

کاهش هنينه هاي سيستم بهد شتي م بيمه  ي،کاهش دمره بستري بيمار   به علات عفونتهااي مقاامم    

 مکاهش عو رض جانبي ناشي  ن آنتي بيوزيک ها گردد.

عفونات محتمال    Empiricalها نون د   به کر ت به دليل پرمييالکسي عليه عفونت ، درما    NICUدر

در عفونت ثابت شده زحت آنتي بيوزيک درماني قر ر مي گيرند.درطب نون د   بيشتر ميا درما  هديمند 

مو رد درما  آنتي بيوزيني به علت عفونت محتمل  ست زا  يننه بر ي عفونت ثابت شده باشد.  عتقاد بر 

ماي    ين  ست که هم در گرمه نون د   زرم مهم نون د   پره زرم  ن آنتي بيوزيک ها بيش  ن حد  ساتفاده 

 شود.

با  ستفاده  ن د ده هاي چندين مرکن صورت گريته  ست مشاخص گردياده کاه    "در آنالينهايي که  خير 

مصرف آنتي بيوزيک به صورت کلي هرچند به مقد ر کم ملي قابل زوجه کاهش يايته  ست مدر ناون د    

 .پره زرم نين در غياب عفونت ثابت شده مصرف گسترده آنتي بيوزيک رمبه کاهش  ست

  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

55 

 

Quality improvement in care of congenital CMV infection 
Dr Khosravi Nastaran  
 
CYTOMEGAIOVIRUS 

cmv is adouble stranded enveloped DNA virus that results lifelong infection. 
EPIDEMIOLOGY 

-cmv is currently the most common intrauterine infection. 

- cmv is responsible for congenital infection in0/15 to  2%of newborns, and it is 

leading cause of deafness and learning disability. 
infection is more prevalent in underdeveloped countries and among lower 

socioeconomic  group in developed countries, where crowding and poor hygiene ara 

more common. 
CMV is present in saliva, urin, genital secretions, breast milk, blood and blood 

products of infected persons. 

-primary infection (acute infection) is usually asymptomatic in older infants 

,childrens, and adults but may manifest with mononucleosis like symptoms including 

a prologed fever and a mild hepatitis. 
MATERNAL CLINICAL MANIFESTATION 

most women are asymptomatic during either primary or recurent infection  .  

A mononucleosis-like illness may develop in 5%  to10% of women. 
TRANSPLACENTAL TRANSMISSION 

is responsible for congenital infection in1%of newborns, and intrauterine fetal death 

may be more likely. 
Congenital infection may occur after either a primary or a reactivated infection in 

mother. 
Overall,only 5% to10%of congenital infections are symptomatic,and these are more 
likely after a primary maternal infection,although symptomatic infections have been 

reported in women with reactivation infections , and reinfection. 

-Symptomatic infants have a mortality of 20% to30% and two third of survivors may 

have sequelae. 

- The 90%of infants with asymptomatic infection at birth also have a 5%to 15% risk 

of later sequelae. 

- Even with primary maternal infection during pregnancy, transplacental infection 

occurs in only 30%to40% of the fetus, and only 10% to 15% of these infected fetus 

develop symptomatic disease. 
With recurrent maternal CMV infection during gestation,only  1% to 3% of fetus are 

infected. 
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-Although transmission seems to be increased in the third trimester. 

The risk of malformations occur during the period of organogenesis. 
 

ASYMPTOMATIC CONGENITAL INFECTION 

Although  85% to90% of all infanants with congenital CMV are asymptomatic at 

birth , 15% may be at risk for later sequale: 

- The most important to be sensorineural hearing loss. 

- periventricular radiolucencies or calcifications on CT is highly corrolated with 

hearing loss. 

- There is a  very low risk of chorioretinitis. 

- defect of tooth enamel in primary dentition. 

- Neurologic handicap may occur, but is uncommon. 

SYMPTOMATIC CONGENITAL INFECTION: 
can present as an accute fulminant infection involving multiple organ systems with as 

high as  30% mortality. 

SIGNS  INCLUD: 

- Petechiae - purpura (79%) - thrombocytopenia. 

- hepatosplenomegaly (74%) - abnormal liver function test. 

- Jaundice (63%. ) 

- pneumonitis 

- bluberry muffin spot 

- CNS involvement  ( microcephally)  - intracranial calcifications of basal ganglia. 

- ventricular enlargment 

- cortical atrophy, periventricular leukomalacia 

- SGA 

PROGNOSIS: 
maternal Antibody may not prevent congenital CMV infection , it lessens the 

severity. 

-Sequelae after primary infection were found in 25%. 

-After recurrent in 8%  .  

-Abnormal neurogic finding had poor prognosis. 

-hepato splenomegaly  - ascitis - liver disfunction increase in mortality. 
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- chorioretinits , periventricular calcifications , and microcephaly remain standard 

predictors of poor cognetive outcome. 

CONTRAST: 
Children who have normal development and no hearing loss at 1 year of age are 

unlikely to develop neurodevelopmental handicaps. 

PERINATAL  INFECTION: 

Transmission may occur in passage through the: 

- bith canal 

-via breast milk 

- secondary to blood transfusion 

ANTENATAL DIAGNOSIS: 

-CMV IgG has high sensetivity and specifity ,reliably diagnosis primary infection. 

- Detection of CMV  IgM may indicate a recent infection, but IgM also increases 

with reactivation of latent infection. 

- CMV  IgG avidity test may be helpful: 
The binding capacity or avidity of IgG  is low just after an infection, then increases 

with time. 

CORDOCENTESIS: 
is unnecessary because the sensetivity is lower and the risks are grater than with 

amniocentesis. 

- CMV may be detected in the amniotic fluid by viral culture or by PCR CMV DNA. 

NEONATAL DIAGNOSIS: 

- Virus isolation in tissue culture remains the most sensetive and specefic test for 

diagnosis of congenital CMV in newborns. 

-Isolation of virus from an infant within the first 2 to 4 weeks of life confirms the 

presence of a congenital infection. 

The virus is usually isolated  :  

-From urine 

- May be isolated from saliva  ,peripheral blood leucocytes and other body fluides. 

- The diagnosis may also be made from urin, using  DNA hybridrzation or PCR DNA 

Amplification. 
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- A  Fourfold increase in IGg titers in paired sera or strongly positive IgM anti - 

CMV may be used to make a presumptive diagnosis because IgM does not cross the 

placeta. 

- CMV DNA may be detected by PCR in peripheral blood or dried blood spots have 

limited sensetivity. 

- So that a positive PCR does identify a cogenital infection, but anegative PCR does 

not rule it out. 

TREATMENT: 

Ganciclovir and the oral prodrug ,Valganciciovir. 
extended treatment of symptomatic infants with valganciclovir for 6 months showed 

improvment of SNHL and developmental delay over 6 weeks of treatment. 

ADVERS EFFECTS: 

- Neutropenia,  thrombocytopenia 

- Testicullar Atrophy and gonadal tumors were found in some animal treated with 

ganciclovir. 

- Efficacy of initiating treatment at over 1 month of age in symptomatic infection is 

not known and demonstrating the importance of early diagnosis. 

PREVENTION: 

Is the most important available means to avoid infection. 

- Hand WAshing 

CMV is readily destroyed with soap , detergents , or antiseptics. 

- Transmission of CMV via blood transfusions may be largly  eliminated by using: 

 *leucocyte depletion filters 

 *or removing boffy coat 

 *or using frozen deglycerolized red blood cells 

BREAST MILK: 

-Pasteurization can be used to inactivate CMV in human milk. 

- Freezing of the milk decrease,but not eliminate virus. 
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Acute Kidney Injury in neonates 
Hooman Nakysa  
Prof Pedaitric Nephrology, Aliasghar Clinical Research Development Center (AACRDC), 

Aliasghar Children Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Aim and background: 

Acute kidney injury (AKI) is a challenging item in diagnosis and management due to  

endowment  renal physiology  in neonates . the aim of this review is to introduce new 

criteria of neonatal AKI, the marker of diagnosis and classification, the underlying 

disease , management and outcome. 

Methods: 

Literature was searched through pubmed and scholar.google through 2016-2019 to 
update the new criteria and management of nAKI. Moreover , the Iranian studies 

about neonatal acute kidney injury was reviewed to find the prevalence , etiology and 

outcome of neonates.  

Results:  

Short definition of nAKI is using rise Serum creatinin from the baseline, or decrease 

urine output (UOP) in 24 hours. According to Scr and UOP the AKI classified to 
stage 0 to 3. The prevalence of AKI increased with implication this new 

classification. The hemodynamic instability due to sepsis, asphyxia, heart failure 

consist the majority of underlining disease. The new urine biomarkers help to earlier 
detection of AKI before rising Scr. Identifying high risk neonates in order to close 

monitoring of Scr and UOP, avoiding of nephrotox drugs and judies implication of 

fluid therapy help to prevent  nAKi. In premature newborn with asphyxia single dose 
of theophylin reduce the possibility of AKI. Neonates with AKI are prone to higher 

mortality and at risk of chronic kidney disease in later of life.  Longtime follow up is 

recommended. 
In conclusion: Consider the  rise, peak , and nadir Scr to identify AKI, detect-the 

majority at risk , evaluate clinical , relevant laboratory tests, and do appropriate 

management and consilder long term follow up 
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 فشار خون در نوزادان

 رضایعلمطلق  یدکتر جشن
 البرز يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيفوق تخصص نوزادان و عضو ه 

شاود.   يما  دهينون د   د ژهيمر قبت م يدر بخشها ي%  نون د   بستر3 در کمتر  ن و يکرزانسي: همقدمه

برمننوپولماونر ،   يپاالن  سيا دچاار د  ايا د رناد   ينااي  ا يکه کازتر شر يبرمن در نون د   پرخطر ن  يم

 در ر شده  يمجارم  هيکل يمادرن د يناهنجار اي هيمنمن کل ايحاد  ييمغن، نارسا يد خل بطن ينيخونر

 .ابدي يم شي ند  ين 

 ييرمش  ستاند رد طال يطيمح اي يناي ا يکازتر شر قي ن طر يانييشار خو  شر يزهاجم ي: بررس بحث

 يزهااجم  ريا غ يبادحا   سات. رمشاها    د ييشاار خاو  بخصاوص در ناون د   شاد      يريا  ند نه گ يبر 

 نيدر باال  شود بخاطر سهولت  ستفاده يکه  مرمنه بطور متد م  در بخشها  ن آ   ستفاده م کيلومتري س

 يبا زوجاه باه قابال  عتمااد نباود  صاد ها       sphygmomanometry يسنت يبا  رنش  ست  ما رمشها

د پلر  ست که آ  هم بخااطر   يسونوگر ي گريد يزهاجم ريشود.رمش غ ينم هيکورزاکف در نون د   زوص

 شنيدر پون يستيشود. يشار خو  نون د با يبندرت  ستفاده م کيستوليکمتر  ن معمو  يشار س نيزخم

 45/0-7/0ناون د   يآ  نسبت به بانم يکاف مناسب که پهنا نيبا سا کيلومتريدمر با رمش  س ايطاقبان 

 يد ريا در نماا  ب  ايا ر ست بسته شده باشد  نجام گردد. نون د بهتر  ست خاو ب باشاد    يباشد م بر بانم

 5/1حاد قل   ديا اب خورد ريقر ر نباشاد. شا   يپس  ن بسته شد  کاف ب قهيدق 15کامال ساکت م حدمد 

 يبااال ببارد. بار     وهيمتر ج يليم 20زو ند يشار خو  ر  زا  يم هيساعت قبل  نجام شده باشد چو  زغذ

 .شده باشد يابي رن قهيدق 2يشار خو  حد قل در سه نوبت با ياصله  ديبا قيدق يري ند نه گ

 95 يمنحنا  يساه نوبات بااال   شود که يشارخو  در  يد ده م صيزشخ يدر نون د   نمان و يکرزانسيه

 يريا م سن پس  ن زولاد( باشاد.  ناد نه گ    يهما  سن پس  ن لقاح  مجموع سن حاملگ يبر  ليپرسنتا

 ديا شاوند با  يم يبستر ژهيدر بخش م نهيآنهائ ننيل ستين انييشار خو  در نون د   زرم سالم ن نيرمز

به درماا    انين ي% نون د   زرم بستر 1با  سهي% نون د   پره زرم در مقا4/1مطالعه  کيچک شوند م در 

 .يشار خو  د شته  ند

کورزن مادر قبال   ايتيمادر ، در يشامل يشار خو  باال يعلل مادر يسر کي و يکرزانسينظر علل ه  ن

هساتند.  ن   ليا دخ ينيجن يخو  جفت ا يمادر م  ختال  جر ابتيمادر، د 30 يباال BMI ن زولد نون د، 

م  RVT همچاو   ي  عرمقا يويا کل يهايماريب نازا ،يپر يکوکسي، ه LBW ،يتيپره ماچور يعلل نون د

همچاو  کاورزن م    ياي د رم ي، درمانهاا  PDA همچاو   يقلبا  يهاا يماريب ( PKD همچو  يميپار نش

 غادد همچاو    يهايماريبرمننوپولمونر، ب يپالن سي، د TPN ،ECMO الزور،يم برمننود نيندممتاسي 

CAHلمان، يرمبالستوم م مهمچو  نو ميبدخ يهايماري، ب IVH  م   کيا  مرم کيا تي، درد ، ساندرم همول

 .هستند کيوپازيدي 
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ند رند م ممنن  ي ختالالت دمر   نون د ريعالئم مجن   ن سا ويکرزانسينون د   ه ينيبال يها ايتهينظر   ن

شاا   ر  ن يم  خاتالالت گو رشا   يقار ر  ي، ب ي  هي، مشنالت زغذ يوير يقلب يي ست هما  عالئم نارسا

شاود م   يما  و  سا  نيم هارمئ  ني ن شرح حا  مادر شاامل مصارف کاورزن ،کوکاائ     يابي رن يدهند. بر 

 يم ناهنجاار  وسيدرآمنيا ه گاو ي مل ايا  يمادر هم مهم هستند. ر جع به پل يم چاق ابتيد و ،يکرزانسيه

 ن،يو  کاايئ همچا  ييد رمها ايتي.پس  ن زولد درميکن يم يقبل  ن زولد نون د بررس يدر سونوگر ي هيکل

هام حاائن    يکازتر نااي  يبرقر ر ن  ي  خچهيشوند م زار يم يبررس کيآدرنر  يستهايآگون ن،يندممتاسي 

 . ست تي هم

 کيا موري سيا د يهاا  ايتاه يشود. باه   يبررس ديمن  با شيم  ين  يايتيدر يحجمها ينينيي نهيمعا در

يماور   م   ينبضاها  ايجود سويل م يقلب يابيدقت شود. در  رن دي طر ف گوش با يهايهمچو  يرمريتگ

 ديا با يزناسال م  ي در ر يم مجاار  هيشود.  ن نظر کل يري ند نه گ ديمهم  ند م يشار چهار  ند م با ا ير د

 يبررسا  ي بهاام زناسال   نيا شانم م ن  يبار رم  يشانم م سامع برمئا    و رهيا د يپهلو ، ناهنجار يزوده ها

 BUN Cr Na, K, Ca,  U/A,شاود شاامل   يدرخو سات ما   نهايکه بطور معمو   ن   يشازيشوند.آنما

 يها نيآم  م کازنو DOC-11، نم يم آلوسترم ، کورز نيرن د،يرمئيز يابيهستند م در مو رد خاص  رن

،  VCUG  ،CT angiogramم آئاورت ،   هيد پلر کل يسونوگر ي کيولو يخو  م  در ر هستند.  ن نظر ر د

DMSA  ،MAG3 اي يم سونوگر ي MRI يابيا قلاب  رن  يوگر يي کوکارد تي.در نها ميده يمغن  نجام م 

 .کند ير  کامل م ويکرزانسينون د ه

قلاب  طفاا   نجاام شاود.نما  شارمع       اي يدر نون د   بهتر  ست با مشامره نفرملو  و يکرزانسيه درما 

کوزااه مادت    اريکه معموال بس و يکرزانسيه فيدرما  مو رد خف دهيدرما  مورد  ختالف نظر  ست م يا

همچو   يقيزنر يبا د رمها ديعالمت د ر يشار خو  با اي ديست مورد سو    ست. به هر حا  مو رد شد 

 نيکينارديهمچو  ن ميکانا  کلس ي( ، بلوک کننده هاديترمپرمساين ميم سد نيدر الني  هالزورهايم نمد

بتالو  م مهارکننده مبد  ، بتابلوکرها همچو   سمولو  م پرمپر نولو  ، بلوک کننده آلفا م بتا همچو  ال

 ن،يکيشاامل آملاود   يخاور ک  يد رمهاا  باا  فيا  نجام شاود. ماو رد خف   التيهمچو   ناالپر نيوزانسيآنژ

 ن،يديااکلون رمنوالکتو ،ي سااک د،يااانيپرمپر نولااو ، البتااالو ، کلرمز ل،ياانوپرينيل ل،ياا ناالپر ل،يااکاپتوپر

  .شود يم درما  ليدينوکسيم م نيدر النيه

هادف   يم مد مم که باعث صدمه  عضا دينادر  ست م مو رد شد يعيدر نون د   طب و يانسکرزي: هجهينت

 يناون د  و يکرزانسا يماو رد ه  شاتر يدرماا  شاوند. علات ب    ديشوند با يم قلب م چشم م هيهمچو  کل

 ي رمهاا در ر س هستند. ن مصرف د هيکل يعرمق اي مينامشخص  ست م در مو رد معلوم،  ختالالت پار نش

 يم مجار هيکل يهايبخصوص در نون د   پرخطر همچو  ناهنجار يانيشر يکازترگذ ر نيم ن کيکنفرمزو

م کوزااه مادت    و يکرزانسا ي جتناب نمود. درما  معطوف به علت ه ديبا SGA  در ر م نون د   پره زرم م

باه   انيا ن آ  هنون دهي  يضد يشارخو  در نون د   م دمنها يد رمها کينامييارماکود ايتني ي ست م بر 

 .مجود د رد يشتريمطالعات ب

 Neonate, Hypertension, Renovascularي: ديکل کلمات
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 کليوی مشكالت در رادیولوژی و سونوگرافي از استفاده

 ترایم یلیخل

 بيشاتر   مارمنه  . ست نون د   م کودکا  در  در ري دستگاه زصويربرد ري رمش  ملين معموالً سونوگر يي

 گاام  عناو    نينباه  زولد  ن پس م شود مي د ده زشخيص جنيني سونوگر يي در  در ري ناهنجاري مو رد

 هااي  سونوگر م .ميرمد کار به د شتند هيدرمنفرمن زولد  ن قبل زشخيص که نون د ني پيگيري در  ساسي

 .باشند مو رد در کثر نيان مورد زصويربرد ري رمش زنها ميتو نند حتي  ي مقايسه

 معموالً سونوگر يي دمم مطالعه م شود مي زوصيه ساعت 84  ن بعد حد قل زولد  ن پس سونوگر يي لين م

 2 يا 1 طي در نمدرس  مليه سونوگر يي ، ديگر طرف  ن .ميشود  نجام نندگي ششم هفته در مقايسه بر ي

 ياادر  منفارد  کلياه  در شاديد  هيادرمنفرمن  ، طرياه  دم هيدرمنفرمنشاديد  مجود صورت در زولد رمن م 

 بااليني  عالئم به بستهMRU م VCUG ،  ينمزوپ  سنن با بيشتر مطالعات . ست النم PUV به مو ردشک

 م  نسد دي عامل  طمينا  با ن يما   ن پس کليه طبيعي سونوگر م دم .د رد سريا  سونوگر ييهاي منتايج

 .مينند رد ر  منينو مرزر   باال گريد ريفالکس

 جد گاناه  بايد  در ري سيستم  ن قسمت هر ، هيدرمنفرمن به مبتال نون د   در گر ييسونو  نجام هنگام در

 مو رد در م ميشود مشخص کليه لگنچه خلفي قد مي قطر گيري  ند نه با هيدرمنفرمن مين   .شود  رنيابي

 آ  باه  باياد  کاه  ديگري هاي يايته .شود مشخص نين کليوي پار نشيم ضخامت بايد شديد هيدرمنفرمن

 حالب  زساع ، همر ه کليوي هاي کيست مجود ، پار نشيم  کو نيسيته ، ها کليه طو  شامل د شت وجهز

 درجه ) SFU ( جنين  رملو ي  نجمن بندي درجه سيستم طبق بايد هيدرمنفرمن .ميباشد مثانه مبررسي

 ، دهند مي نشا  ر  2 م1 گريد خفيف  زساع ، ن يما   ن پس  مليه هاي سونوگر م که هنگامي .شود بندي

  ن بساياري  در ناون دي  دمره در کلياه  لگنچه  زساع نير  ، گيرند پيگيري هاي سونوگر يي زحت بيمار  

 گريد شديد يا متوسط هيدرمنفرمن زولد  ن پس سونوگر م  گر .شود مي برطرف خودبخود صورت به مو رد

 زوصيه مجر   نسد د م ريفالکس رد يبر  VCUG بيشتربا  رنيابي ، باشد متسع ياحالب دهد نشا  ر  8 م3

 باا  کلياه   سانن  ،  در ري مجاري  نسد د يا vesicoureteral ريفالکس مجود عدم صورت در . شود مي

 ، کلياوي  پريياو     رنياابي  باا  جر حاي  عمال  باه  نياان  زعياين  منين  نسد د نوع  رنيابي بر ي ديورزيک

ndifferential renal functio   بادزر  صاورت  در زنها معموالً جر حي عمل .يرمدم کار به زرشح ممين 

 ماو رد  کلياه  .شاود  ماي   نجاام  هاا  کلياه  عملنرد بين زوجه قابل زفامت درصورت يا هيدرمنفرمن شد 

 گذشات  باا   نبدزرشاد   کمي  حتما  نير  د رد مدت طوالني پيگيري به ن نيا مثابت پايد ر هيدرمنفرمن

 .د رد مجود نما 

 VCUG م سونوگر يي . ست  در ري دستگاه عفونت سونوگر يي ديگربر ي  م متد بسيار  نديناسيو  يک

 سونوگر يي که مو ردي بر ي بايد کليه  سنن .شوند  نجام نون د   در  مليه UTI  ن پس معمو  بطور بايد

 زشخيص ر  باالزر م 3 درجه VCUG ريفالکس در که هنگامي يا دهد مي نشا  ر  کليه پار نشيمي آسيب

 .شود  نجام دهد مي
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 نوزادان ی ژهیمراقبت و یمراقبت ها در بخش ها تيفيبهبود ک

 پروانهمقدم  یصادق دکتر
 قم يدانشگاه علوم پزشك

شاد    ي  مثل منطقاه   يدمر   بارد ر يمر قبت ها نهيکه در نم ييها شريتيپ رباي خ يچند دهه  در

 دزريا جد يساورياکتانت ،رمش هاا   نيقبال  ن زولاد( ، زجاو    يهاا  دي ساترمئ  نويکورز نيمر قبت ها،زجو

 ن نون د   نارس صاورت گريتاه سابب کااهش مارو م       ي  هيزغذ يها تيم حما ينيمنان و يالسيمنت

شااخص هاا    نيا بهباود    رغميا عل ينارس شده  ست مل يليبخصوص نون د   خ ماريدر نون د   ب يزو ننا

رساننده م زنش ن  مثل نور،سرمصاد ،   بيآس يطيعو مل محدر معرض  NICU طينون د   نارس در مح

 ناده يدر آ رخو ريشا  يعصب ستميرشد م زنامل س يم دردآمر هستند که بر رم يعفونت ، قد مات زهاجم

 ريشود کاه زااث   دهيشي ند يير هنارها ديبا NICUمر قبت ها در  تيفيبهبود ک يبر  سوء د رد . ر تياثز

 ي ن  ساتفاده   يناش يم بهد شت يدرمان يدر مر قبت ها تيفيک مشنل .دابيآمر کاهش  ا يعو مل ن ني 

  يتد . ي زفاق م يخدمات درمان يها سينا بجا  ن سرم اي شتريب ايکمتر 

 يعنا يخادمات  سات    مات يمدنظر باشد زوجه به ق شهيهم يستيبا تيفيدر بهبود ک گرکهيد ي مسئله

.در اباد ي يمر قبات هاا چقادر  رزقاا ما      تيفيشود ک يکه خر  م يهر مقد ر پول يکه به  ن  ميزوجه کن

م د رمها  ن تيپرسنل زجه يها نهيمثل هن يخدمات پنشن ميمسق نهيمر قبت نه زنها هن يگذ ر متيق

 ناه ي ن محل کار م هن نيم لد بتيمرزبط مثل ريت م آمدها ،غ  يرپنشنيغ يها نهيهستند بلنه هن مهم

مثال   نيا ن NICUمد نظر باشد. در  ديشود هم با ينو ده مخا يبچه ها ري ن سا يکه صرف نگهد ر ييها

 يکند :زوجاه باه  رزقاا    يسه هدف ر  دنبا  م تيفيبهبود ک يدرمان يبهد شت يها ستميس ي جن  ريسا

 خدمات . ي نهيسالمت جامعه م کاهش هن يسالمت يرد، زوجه به  رزقا

 شيبر شو هد  ست که با بهبود پا  يمبتن يم پنشن قيمطالعه م زحق تيفيمهم بهبود ک ي ن بانمها يني

 شود. ي رنش خدمات م شيها سبب  ين  نهيکاهش هن اي مار  يب يآگه

 يصا يد رمها م قد مات زشخ يم بجا يمنطق ني رنش خدمات زجو شيمهم کاردر  ين  يها طهي ن ح يني

درجهات   ريندر چناد محاور   حيصح يها و يناسي ست . زوجه به  ند  نيال ديبا  ستفاده  ن پرمزنل م گا

 يد رمهاا  ني جتناب  ن مصرف رمز-1 :شده  ست هيزوص NICU يها م عو رض  بخش ها نهيکاهش هن

 يآنتا  ليا دل يبا  ي جتناب  ن  د ماه  -2، د رند شني يت ساچور ايکه آپنه  ينون د ن يبر  فالکسيضد ر

قفساه   يگر يا  ني جتناب  ن گريتن رمن نه م رمزا  -3، د   بر عفونت مجود ند رد يشو هد يمقت کيوزيب

 يبار   صيمغن در نون د   نارس پس  ن زارخ  ي م آر آ ني جتناب  ن  نجام رمز-4،  نتوبه مار  يدرب نهيس

 يآگه شيپ نييزع

 يما  يکه به چه هدي ميبفنر باش دي م   ن همه با تيفيبهبود ک يبر  يهر  قد م ير هنار بر  ي ر ئه  در

 ،قابل دسترس در نما  محدمد باشند. يريبل  ند نه گ،قا ژهي،م يمنطق دي هد ف با م؟يبرس ميخو ه
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 NICUکنترل عفونت در بخش 

 مازیار دکتر وکیلی امینی

 فوق تخصص نوزادان، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه

بيشاتري پياد  کارده      مرمنه با  ين يش  ميد به نندگي درنون د   زرم م نارس مشنالت خاصي نين شيوع

 ست م  ن آ  جمله برمن عفونتهاي بيمارستاني در بخش مر قبتهاي ميژه که  لبته  گرچاه باامرو م ميار    

کمتري نسبت به عفونت نمدرس همر هي د رد ملي موربيديتي ،  ختال  زناملي عصابي،طوالني شاد    

ترين عامل نمينه  يي عفونتهااي  نما  بستري م نياد شد  هنينه درما  بيشتر...   ن نتايج آ   ست.مهم

بيمارستاني، نارسي نون د  ست چر که با مجود نقصهاي  يمني ذ زي ،دياع پوست م مخاط مختل ،نيان به 

 ستفاده  ن آنتي بيوزينهاي مسيع  لطيف م زغذيه مريدي، نيان به  قد مات زهاجمي درمااني م زشخيصاي   

کازترهااي مرکني،زااخيير در شارمع زغذياه رمده  ي ...     بيشتر مانند  ستفاده  ن منتيالزور م کارگاذ ري  

عفونت  با مقاممت چند د رميي م حتما   همه گيري باال ر  بدنبا  د رد.مين   برمن بسته باه من  زولاد،   

درصد گن رش شده  ست .عامل آ  ر   غلاب باکتريهااي گارم     31,7زا  10,6جنسيت م سن حاملگي  ن 

گوالن منفاي ذکار کارده  ند. لبتاه در کشاورهاي در حاا  زوساعه   ي        مثبت م با غالب بود   ستاف کو 

کوالي، کلبسيال ،سودممونا، نترمباکترياسه  ن جمله آسينتوباکتر, سر شيا پنومونيه ،عفونتهاي سيستميک 

کاندياد   ن عو مال مهام  سات. لبته  مارمنه باا بهباود رمشاهاي زشخيصاي , عفونتهااي م يار   ماننااد            

والنن ،رينوم يرمس ،آر  س مي جايگاه مهمتري ر  پيد  نماوده  ناد.  عفونات بيمارساتاني     آنفوالنن ،پار  آنف

غالبا چند علتي  ست م  ستر زژيهاي پيشگيري با چندين عملنارد  زاد خلي مينساري گامهااي عملاي      

همنما  م پيوسته به هم  منا  پذير  ست. ين  قد مات چنانچه جد  گانه صورت پذيرد کاار يي نخو هاد   

ت لذ  قانو  همه يا هيچ در  ين مقوله زسري د رد.  قد مازي نظيار  يانيش پاذيرش پرسانل جهات      د ش

بهد شت م شستشوي دست،زعيين پرمزنلهاي عملي جهت کارگذ ري کازتر مرکني با برمن عفونت خاو   

در حد صفر،ساماندهي مرمد م خرم  م رعايت بهد شت دست همر هاا  بيمار، ساتفاده هرچاه کمتار  ن     

بيوزيک به عنو    مکرينا  زر پي بخصوص  ن نسل سوم سفالسکورينهاي مسايع  لطيف،زغذياه نمد    آنتي

هنگام رمده  ي با شير مادر م بسياري  ن  قد مات ديگري که در کنار هام ميتو ناد ميان   هماه گياري      

عفونت بخش ر  کاهش دهند.ملي ننته قابل بحثي کاه معماوال مغفاو  م قاع ميشاود مياا  هميات آ         

درستي درک نمي شود، زشنيل زيمهاي نظاارزي م  رزقاا کيفيات درم  بخشاي  ن پرسانل بخاش باا        ب

مرکنيت م رهبري پنشک بخش  ست.کارکرد زيمي م مشارکت  مرمنه بعنو   کلياد ر ه گشااي مساايل    

بغرنج شناخته شده  ست لذ  بر ي برقر ري م مد ممت  قد مات پيش گفته م بهبود کيفيت مد مم حضاور  

 م يعا  يک زيم متشنل  ن پرسنل م حتا همر ها  بيمار زحت  ستر زژيهاي  ستاند رد مانند د يم 
CPQCC,EPIQ , Team STEPPS,….. 

   بسيار حيازي م النم  ست.
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تاثير اجرای برنامه  بهبود کيفيت درپيش آگهي نوزادان بستری در بخش 

 مراقبتهای ویژه نوزادان

 سبزه ای محمد کاظم

 همدان پزشكي علوم دانشگاه ، نوزادان تخصص فوق

 درپیش آگهی نوزادان چیست؟ ضرورت اجرای بهبود کیفیت

.علي رغم پيشريتهاي چشمگير در طب نون دي ، هنون مين   مرو معو رض در نون د ني کاه  نياان باه    1

که  پيشريت هااي  ساساي در     1990زا  1960مر قبت هاي ميژه  د رند قابل مالحظه  ست. بعد  ندهه 

سورياکتانت ، م رمشهاي بامر قبت هاي پري نازا  ، زجوين  سترمئيدهاي قبل  ن زولد ، درما  جايگنيني 

جديد زهويه کمني م حمايت زغذيه  ي ، منجر به کاهش قابل زوجه مرو م عو رض کوزاه مدت نون د   

 دک م  نگر   کننده  ي د شته  ست  رمند کاهش  ن نارس منون د   با من  بسيار کم شد  ين 

هاي مختلف مجود د رد که يک معضال مهام    NICU. زفامزهاي  بارني در عملنرد مپيش آگهي بين 2

 ها هستند. NICUبر ي شبنه هاي نون دي  ست که به دنبا  بهبود يننو خت پيش آگهي همه 

 زیر ساختهای الزم برای اجرای برنامه بهبود کیفیت چیست ؟

. زشنيل زيم بهبود کيفيات،  شناساايي يرآينادهاي کليادي     2نون د     شبنه  هاي  طالعازي  يجاد .1

 . نهادينه کرد  يرهنگ بهبود کيفيت2م قد م جهت بهبود    

 مستندات تاثیر بهبود کیفیت در پیش آگهی  نوزادان چیست؟

 نتايج چند نمونه  ن مطالعات  به شرح نير  ست:

، با عنو   يک رمينارد چناد     2007 -2013( در آمرينا بين سالهاي1   م همنار Ellsburyمطالعه  -

درصدي  مين   مارو م عاو رض بار رمي      10مباهدف کاهش  NICUجانبه بر ي بهبود پيش  گهي در 

که  صالح  يرآيند هاي کليدي با نون د بستري در  بخش مر قبت هاي ميژه نون د   نشا  د د  574158

نياان    ل  ين يش  ستفاده  ن شيرمادر در بيمارستا  م در هنگام زرخيص،کاهش لگوي بهبود کيفيت شام

دريايت آمکي  بالکرها، متوکلوپر ميد ، مسفوزاکسيم، کاهش  H2به  زجوين د رمهايي مانند دگن متانم  ، 

رمن  با کشات منفاي، کااهش نسابت ناون د         3سيلين  مکرينا   مليه م دريايت آمکي سيلين بيش  ن 

د زهويه منانيني م کاهش ميانگين زعد د رمنهاي  زهويه  منانيني، کاهش هيکوزرمي در هنگاام  نيانمن

 3بخش باعث کاهش مين   مرو ،  نترمکوليت ننرمن   ، رزينوپازي نارسي ، باکتريمي بعاد  ن    مرمد به

ناون د بادم    شديد کاهش قابل زوجهي نشا  ند د. مين   بقاا   IVHرمن  م عفونت ناشي  ن کازتر شد.  ما

عو رض قابل زوجه   نترمکوليت ننرمن کننده ، خونريني شديد د خل جمجمه ، رزينوپازي شديد نارساي  

 هفته( بهبود يايت. 36، مصرف  کسيژ  در سن حاملگي 
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-El-Atawi     با عنو   دستامردها م چالشهاي بهبود 2018مطالعه  در سا   29( نينبا مرمر2م همنار،

ثير   جر ي برنامه بهبود کيفيت در صالح يرآيندهاي باليني  ماوثردر پايش آگهاي    ، زأNICUکيفيت در

  :نون د   ر   قبل م  بعد  ن مد خله بصورت نير زعين کردند

 رنيابي صحيح م مديريت درد   بهبود زنامل عصبي(، کاهش عفونت هاي جريا  خو  مرزبط باام رياد   

  نترمکوليت ،کاهش( ٪46/2 به ٪19/5(، کاهش عفونت رمن  کازتر 1000در هر  2/2به  9/7مرکني   ن 

 در 3/3 به 5/21  ن بيمارستاني عفونتهاي به  بتال کاهش دست بهد شت ،%(2/12به% 6/20 کننده ننرمن

 زنامال  م رشاد  بهبود م سکسيس ننرمن  ،  نترمکوليت خطر کاهش مادر شير با زغذيه ،( رمن 1000 هر

ين يش رشااد مغاان ، بهبااود زو نااايي عملنااردي م ريتااار    د نااارس(، کاااهش  سااترس   نااون  عصاابي

،پيشااگيري م مااديريت  (٪21 بااه ٪46حرکتي(،جلااوگيري  ن  گستوباساايو  باادم  برنامااه ريااني  ن 

درماا  بيمااري مانمن ريوي کااهش نارخ  ن       نون د، م مادر ،زعامل(  ٪30 به ٪63هيکوزرمي کاهش  ن 

مر قبات   م( ناون د     ن ٪94م  آر م بخاش در  زصاويربرد ري رنمناانس مغناطيساي باد     ،( ٪8 به 17٪

 خانو ده محور

( نشا  د د که بهبود  يمني م کيفيت مر قبت هاي ناون د   باه خاط    Stewart   3م  Fischer  مطالعه-

مقدم چشم  ند ن  مرمن پنشني رسيده  ست مبر ي کاهش عو رض جانبي م بهباود پايش آگهاي، بهباود     

 ضرمري  ست کيفيت مد مم

بهبود کيفيت ير يندي  ست که با زالش بر ي بهتر شاد  آغاان ماي شاود م در صاورت       ری:نتیجه گی

بناارگيري  پرمزنلهااي    ، مجود  ستر زژي رمشان،  NICU د شتن چشم  ند ني بر ي زوسعه ساختارهاي

مبتني بر شو هد علمي ، ستفاده  ن شبنه  طالعازي مشاترک مزعهاد  باه بهباود کيفيات ماد مم باعاث        

 يفيت مر قبتهاي نون د م بهبود پيش آگهي خو هد شد پيشريت در ک
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Quality improvement models in neonatal care 
Alinejad-Naeini Mona. PhD 
candidate. Department of Neonatal Intensive Care Nursing, School of Nursing and 

Midwifery, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran. 

Quality improvement (QI) is a systematic, formal approach to the analysis of practice 
performance and efforts to improve performance. Understanding and properly 

implementing QI is essential to a well-functioning practice, and is necessary for any 

practice interested in improving efficiency, patient safety, or clinical outcomes. Quality 
improvement is “the combined and unceasing efforts of everyone  healthcare 

professionals, patients and their families, researchers, payers, planners and educators to 

make the changes that will lead to better patient outcomes (health), better system 
performance (care) and better professional development (learning). 

The concepts of high reliability, which are derived from studying other high-risk 

industries, are now being applied to complex adaptive health systems such as NICU. The 
aim of the quality improvement movement is to enable clinicians to care for their patients 

so that the care outcomes are the best that can be achieved. In neonatal care, there have 

been many rapid medical advances that have decreased mortality and morbidity. One can 
question the case for quality improvement. We need to ask whether this is the best we can 

do. 

 Although there has been a considerable reduction in the number of neonatal deaths in the 
NICU during the last two decades, it is the management of critically ill infants that has 

become of major concern, as they are continuously exposed to various risk factors.3 These 

factors include exposure to various stressors in NICU such as light and noises, exposure to 
severe infections, high risk of accidental extubations, and invasive procedures. All these 

factors have a detrimental effect on the growth and neurodevelopment of the critically ill 

preterm infants. As most of these causes are preventable, it is important to adopt various 
proven quality improvement initiatives to improve neonatal care outcomes. 

The Models for Improvement consisted of Rapid Cycle Quality Improvement, PDSA, 

Human Factors, Lean Methodology, 5S, Failure Modes and Effects Analysis, Root Cause 
Analysis and EPIQ.  

Evidence-based practice is key to providing good health care. Yet, there are large 

variations in practice among Canadian neonatal intensive care units (NICU) and suitable 
models for implementing practice change based on evidence and data are lacking. The 

Evidence-based Practice for Improving Quality (EPIQ) is a QI method for neonatal 

intensive care units (NICUs) that tailors evidence-based practice change to each NICU. 
This includes identifying site-specific associations between practices and outcomes 

through baseline data analysis; involving NICU teams in systematic evidence reviews; 
identifying barriers to change; developing evidence-based, site-specific priorities and 

practice-change strategies; monitoring compliance; and providing tailored support for 

continuous QI using the Plan-Do-Study-Act model. The successes from EPIQ demonstrate 
how a national network of clinicians, front-line workers, and researchers can engage in a 

collaborative system that utilizes their cumulative experience and expertise, to encourage 

evidence-based practice for improving quality. EPIQ is innovative because it establishes a 

national system for on-going evidence-based quality improvement. 
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The importance of the control of pain and stress in the newborn 

developmental care 
Dr Nakhshab Maryam 
Neonatologist, Assisstant Professor of Pediatrics Ward in Mazandaran University 

of Medical Scinces Mazandaran Sari 

Today with profound progress in the field of neonatology many premature and sick 

neonates are hospitalized for a long time in neonatal intensive care units (NICUs) and 

they are exposed to inevitable repeated painful procedures. It is known that neonates 

even the most premature ones can feel pain and in the neonatal period experiencing of 

untreated pain and stress may have serious short term and long term consequences 

such as changes in hemodynamic stability, behavioral alterations and changes in the 
white matter and subcortical gray matter of the brain  which could lead to adverse 

neurological outcomes.  
In light of this knowledge, there has been international consensus and 

recommendations about the importance of assessment and management of pain and 

stress in neonates and there has been considerable progress in pain control in them. 
Despite these advances in science which have led to the changes of attitudes to 

neonatal pain, there are still gaps between knowledge and practice and there are 

several reports of low application of pain assessment tools and pain control 
techniques in neonatal intensive care units.  

Effective pain management needs using of validated standard methods for the 

diagnosis of pain and its assessment. Neonatal pain should be assessed routinely by 
using the currently available tools. Reducing invasive procedures, and using 

pharmacological, behavioral or environmental technics can be used to manage 

neonatal pain. Non-pharmacologic measures are used for control and prophylaxis of 
acute, transient, or mild pain and they include kangaroo mother care, facilitated 

tucking, non-nutritive sucking, the use of sucrose and other sweeteners, massage and 

acupuncture therapy. In procedures with skin or mucosal injury using of local and 
topical anesthetics can reduce the acute pain. The mainstay for treatment of severe 

pain are opioids; the most commonly used drugs in this category are morphine and 

fentanyl, although there are some other opioids. There are also non-opioid drugs 
include various sedatives and anesthetic agents, which are used in ventilated 

neonates. 
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 ژهیا مراقبات و  یبخش هاا  يطيمح یبا کنترل محرک ها تيفيبهبود ک

 نوزادان

  زهرا یاسکندر
 رانیا يدانشگاه علوم پزشك -نوزادان یارشد پرستار يکارشناس

 يمرمد يرهاي ن جملاه مسا   ط،يدر محا  يبدن تيالمسه م مضع ،ييچشا ،ييايبو ،يينايب ،ييشنو  حو س

زو ناد باه    يها م اميپ نيدر   رييهر گونه زغ نيباشند. بنابر  يبه مغن نون د   نارس م يطيمح يها اميپ

 ژهيا م مر قبات موجود در بخش  يطيمح يآ  ر  دچار  ختال  کند. محرکها ايم  ديزنامل مغن کمک نما

س رسا  زنامل مغن در نون د   ناار  بيآس يکه محرکها يزنامل د رد. بطور نيدر   يمهم رينون د   زاث

در محايظات  ن   يرينقش چشمگ ينينيي طيمح طيکرد  شر  نهيم به لي ند نند. زعد ير  به مخاطره م

 تيا حاو س ر  زقو  نيا   و ناد ز يم يتيحما ي نجام  قد مات مر قبت يحو س د رد م  ن طري ني ن   کيهر 

 يدهنده هاا کرد  هشد ر نيگنيزخت نون د نارس، جا ر مو ي. کم کرد  ريت م آمدها م سرمصد  پدينما

 ي ساتفاده  ن مناابع ناور    ،ينيزوسط  قالم پالست ييلن ليمسا ينيگنيجا ن ت،يزجه ريچشمک ن  با آ 

م  ييناا يدر محايظات حاو س ب   نون د  هر زخت نون د، پوشش پنجره ها،  ننوبازورها م زخت  يمجن  بر 

 ينيگني ن لوله زر شه م جاجد کرد  هرچه نمدزر نون د   نارس  ييباشد.  ن سو ينون د   موثر م ييشنو 

م  ييچشا ،ييايباعث محايظت دها  م صورت نون د شده م حو س بو يکمتر زهاجم يزنفس يتهايبا حما

باه   يدهاان  هيم شرمع هر چه نمدزر زغذ ينيگنيجا ني. همچننديب يم يکمتر بيالمسه نون د نارس آس

 ن معمو   شيب کي. زحردينما يم يريحو س کمک چشمگ نيبه زنامل   نين يبا لوله معد هيزغذ يجا

شود م درد به نوباه خاود مشانالت     يدرد در نون د نارس م جاديزو ند باعث   يحو س م نيهر کد م  ن  

در نما   ينيجن تينون د م حفظ مضع يبدن تيآمرد. زوجه به مضع ير  م يديجد يم زنامل کيولو ينيي

رسا  کمتر دچار عدم  بيآس يدر بر بر محرکها گردد نون د يم  نجام  قد مات دردناک سبب م ييجابجا

خود برگردد. حضور مد مم مادر م گسترش مر قبت  کيولو ينيثبات شده م هرچه نمدزر بتو ند به ثبات ي

 حيزو ند به زنامال صاح   يباشد که م يم ي قد ماز نيمر قبتها،  ن بهتر ادر( م مشارکت مKMC  يآغوش

 ژهيا مر قبات م  يرسا  در بخش ها بيآس يطيمح يحرک ها. مديحو س نون د نارس کمک نما يزمام

 شده زا در جهت کاهش آنها زالش گردد. يابيمرزبا  رن يستينون د   با
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Premature Newborns Kangaroo Care 

Godarzi Zahra 
1

. Abron Ameneh 
2

, Niksir A 3 
1.Faculty member, Department of Pediatrics and NICU Nursing Education, School of 

Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2. NICU 

Head Nurse, Valiasr Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 3. 

NICU Nurse, Iranshahr Hospital, Iranshar City, Sistan and Baluchestan Province, Iran. 

Introduction: Because after birth premature newborns come in a developmentally 

improper environment neonatal intensive care unit (NICU), may be they undergo 

invasive treatment or nursing care in the long time. Unrelieved any of painful 

procedures or lack of contact between premature newborns and their parents caused 

adverse behavioral and bio-physiologic outcomes like increased heart rate, blood 
pressure, oxygen consumption and stress hormone secretion. 

One of the most important ways to doing best care to relieve the premature newborns 

admitted in NICU is Kangaroo Care (KC). KC is crucial in controlling the above 
complications as well as better care of the premature infant's brain. Studies have 

shown that Kangaroo Care by mother and father Skin-to-skin contact (STS) be 

effective for premature newborn in reducing any stress caused by neonatal intensive 
care.  

Conclusion: This care method was introduced by Edgar Rey Sanabria in Columbia in 

1978 as a strategy to replace the function of incubators. After a while, many benefits 
of doing kangaroo care was emerged: Breastfeeding is exclusive, and discharge home 

occurs earlier, plus mother, Fathers and other family members can also be providers 

if the mother is unavailable or has some problems. Also has effect on the physical and 
brain development of the premature infant. 
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پوست به پوست مساتمر در کااهش تعاداد     يمراقبت آغوش ريتاث يبررس

 يدرماان  يدر مرکاز آموزشا   ینوزادان بساتر  يافتیدر ژنياکس یروزها

 زی)س( تبرالزهرا 

 3 الیل زاده یدکتر ول، 2 نازیفر یدیسع -1 راحلهی جانان
، رانیا ا ز،یا تبر يدانشاگاه علاوم پزشاك    ز،یا تبر یيو ماما یگروه کودکان، دانشكده پرستار ،ي. مرب1

 يدانشاگاه علاوم پزشاك    ز،یتبر یيو ماما یده پرستارنوزادان، دانشك ژهیارشد مراقبت و ي.کارشناس2

 ز،یتبر يدانشگاه علوم پزشك ز،یتبر یيو ماما ی. استاد، گروه کودکان، دانشكده پرستار3، رانیا ز،یتبر

   رانیا

 يکه  ثر ت مثبتا  باشديزماس پوست با پوست مادر م نون د م يتيرمش حما کي يمقدمه: مر قبت آغوش

 ريشا  نهي نگ جاديمادر، محايظت  ن عفونت،   ريبا ش هينون د نارس به گرما، زغذ ياانهيدر برآمرده شد  ن

 يد رد.  جار   رسدر نون د   نا ژ ي کس ايتيدر مادر، عطويت، کاهش درد م کاهش طو  مدت در يده

 يبررسا  "آ  ر  بارنزر خو هد کرد. هادف  ن مطالعاه حاضار    ديمر قبت  ثر ت مف ني ستاند رد م مستمر  

در مرکان   يدر ناون د   ناارس بساتر    يايتيا در ژ ي کسا  يدر کاهش زعد د رمنها يمر قبت آغوش ريزاث

 . باشديم " لنهر   يدرمان يآمونش

  ينون د ناارس باود کاه در بخاش هاا      200 يبا بررس يليزحل يمطالعه  کيکار: پژمهش حاضر،  رمش

NICU  پژمهش  طالعات ماادر   در   ني  بودند. در يبستر 96/ 30/12 ي ل 1/6/96م نون د    ن مورخه

ن شده يدر نون د نارس با  ستفاده  ن پرسشنامه زدم ژ ي کس ايتيم طو  مدت در يمر قبت آغوش ي جر 

م با  ساتفاده  ن آماار    دهيگرد  spss18 طيشده  ست. سکس د ده ها م رد مح يزوسط پژمهشگر گردآمر

 قر ر گريتند. يآمار ليم زحل نيزست زحت آنال يم ز يم  ستنباط يفيزوص

حضاور   يريا گيمساتمر  باا پ   يکننده مر قبت آغوش ايتيدم گرمه در نيب يد ر يها:  ختالف معن ايتهي

حضور  يريگيدر صورت حضور مادر  بدم  پ يکننده مر قبت آغوش ايتيمادر زوسط محقق ( م گرمه در

 طاو   اريا م  نحار ف مع  نينگايا (  مp=0.07مجود ند شت.  ي  هيمادر زوسط محقق(  ن نظر  طالعات پا

باا   سهيکردند در مقا ايتير  در يکه به صورت مستمر مر قبت آغوش يدر نون د ن ژ ي کس ايتيمدت در

 ست  ايتهيرمن کاهش  8 در صورت حضور مادر(، به مدت  نيرمز يکننده مر قبت آغوش ايتينون د   در

 .بودند( 12±2,8 م( 9±2,5  بيکه به زرز

منرر زوسط  يها يريگي ستاند رد م پ يحاصل  ن مطالعه در صورت  جر  جيجه به نتا: با زويريگ جهينت

ناون د   يباه ماادر   د ر    يمر قبت آغوش تيم آمونش در مورد  هم نهي نگ جاديم   يمر قبت بهد شت ميز

تو ناد  ن  يکاه م  ايات يدر ناون د   ناارس دسات     ژ ي کس ايتيزو   به کاهش طو  مدت در ينارس، م

 کرد. يريشگينون د   نارس پ نيدر   ژ يبا  کس تيم مسموم يتنوپازير

 نون د   ژهيم يبخش مر قبت ها -ژ  کسي -نارس نون د – يم  ه : مر قبت آغوش ديکل
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Delivery Room Management 
Oujian Parastoo  
Asisstant Professor, Pediatric Department, School of Nursing and Midwifery, Shahid 

Beheshti University Of Medical Sciences 

Introduction: 
The first minutes are very important for newborns in terms of making a healthy 

transition to the postnatal life. Achievement of this is possible with accurate and 
timely performance of the delivery room application steps for both healthy babies and 

babies who carry risk and require resuscitation. The following article is designed to 

give recommendations for the routine care of all neonates immediately after delivery, 
and the resuscitation and delivery room approach of all high-risk infants in light of 

recent literature. 

Content: 
 First we discuss about routine procedures that have to be performed to all healthy 

term and preterm infants in deliv¬ery room care. Then summaries the equipment 
needed in delivery room. Recommendations about the delivery room management of 

clinical conditions have been discussed in the last part. 

Conclusion : 
We hope it will be useful for all health care providers for use as an essential guideline 

in delivery room care. 
Keywords: Deliver room, management, equipment 
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 يها بار تكامال عصاب    کيوتيب يانت ایها : آ کيوتيب يمصرف آنت تیریمد

 شوند؟ ينوزادن م ريمرگ و م شیمنجر به افزا ایدارند  رينوزادان تاث

Ajoodaniyan Najmeh 1, Kalhor Faramarz 1 

1 Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

باشاند. شارمع    ينون د   م ژهيم يپر مصرف بخش مر قبت ها يد رمها نيها  جنء مهمتر کيوزيب يآنت

ها منجر باه کااهش قابال     کيوزيب يکه  ستفاده  ن آنت ييجا 1945ها به سا   کيوزيب يآنت ستفاده  ن 

هاا در   کيا وزيب يمصرف آنت ن  يم نيشتريگردد. ب يسا  شد بر م 5 ريکودکا  ن ريمالحظه مرو م م

کنناده   ديا نهد سيسکسا  نناه يباشد،  با زوجه به   يم س،يسکس يقطع اي ي حتمال صينون د   با زشخ

شود.  ستفاده  يشرمع م کيوزيب يآنت يست، قبل  ن آماده شد  جو ب کشت ها به صورت زجرب  اتيح

 ديا زول يديا جد کيوزيب يم هر رمن آنت ايتي يم شيسا  ها رمن به رمن  ين  يها در ط کيوزيب ي ن آنت

  سات. همنماا  باا    ايتاه يکاهش  ديجد يها کيوزيب يآنت ديزو   زول گريکه  مرمنه د ييشد زا جا يم

 ناوم م   رييا ها با زغ کيوزيب يها شرمع به مقاممت نسبت به آنت يباکتر ديجد يها کيوزيب يآنت ديزول

موجود مقاممات   يها کيوزيب يها نسبت به زمام آنت ي ن باکتر يخود کردند، بعض يها ميم آنن ديککس

شود  يبد  نون د م ينرمبييلور م رييها منجر به زغ کيوزيب ي ن حد  ن آنت شي ستفاده ب نيد رند. همچن

 سيا (، دNECننارمن      تيا آنترمکول ،يقارچ يم در  د مه منجر به مستعد شد  نون د   به عفونت ها

محققاا   رزبااط    ريا  خ يشود. در سالها يمنون د    ريمرو م م شي( م  ين BPDبرمننوپولمونر  يپالن

ر  مطارح   يدمره ناون د  ريا و م مم مر يها م  ختال  در زنامل عصب کيوزيب ي ن  ند نه آنت شيمصرف ب

دم نظر مجاود د رد   نهينم نيمشخص نشده  ست م در   يقير بطه علت دق نيهنون در   يمل ند،ينما يم

 صيزشاخ  ايا نون دماا  بادحا   سات م     ميا ر  د ر کيا وزيب ي ن  ند نه آنت شي ستفاده ب يمقت ننهي م   

هاا   کيا وزيب يآنتا  نناه يو باال  سات م دمم    حتما   ختال  در زنامل م مر جهيدر نت م،يند ر يمناسب

 ديا رساد با  يد رند . با زوجه به مطالب ذکر شده به نطر ما  ريم مرو نون د زاث يبر زنامل عصب ماٌيمستق

 قاد م   ناه ينم نيا در   يشاتر يب اطيم با دقت م  حت ميينظر نما ديها زجد کيوزيب يدر مورد مصرف آنت

 نشود. کيوزيب يآنت انمنديغفلت  ن کودکا  ن منجر به اطي حت نيکه   ييزا جا ميينما

 نجام شاده  سات م    يمتعدد قاتيزحق يدرمان کيوزيب يآنت تيفيبهبود ک نهيدر نم ري خ يسا  ها در

 ديا هاا با  يبااکتر  ييکاهش مقاممت د رم يمطرح شده  ست.  بتد  در مورد رمش ها يادين شنهاد تيپ

م  ينم بانخورد در مورد بهد شت دسات، آمااده ساا    يرسبر ري نجام شود  نظ ي قد مات قابل مالحظه  

 م .. و يناسيم کس ،يشگاهيآما يآمونش پرسنل، بهبود رمش ها يد رمها، برنامه ها قيزنر

 نيزوساط متخصصا   سيسکسا  رينظ ييهايماريب يبر  يمشخص يها فيزعر ديبا تيفي د مه بهبود ک در

هاا   کيا وزيب يآنتا  ينوشته شود زاا مصارف زجربا   برخورد مناسب  نيداليشود م گا هيرشته نون د    ر 

در  کيا وزيب يآنتا  يمجود د شته باشد.به طور مثا  مصرف زجربا  يحسابرس يبر  يمحدمد شود م رمش
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 ميا   عال يباا کشات منفا    سيساعت  م در مورد سکسا  48زا آماده شد  جو ب کشت،  سيمورد سکس

 Antimicrobial  ريا نظ يي ن برناماه هاا   شده  ست.  سانفاده  هيرمن زوص 5زا  يمثبت( م پنومون ينيبال

stewardship program (ASP)  باشند يدميمف زر پي¬کيوزيب يآنت تيفيدربهبودک. 

  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

75 

 

The Effectiveness of neonatal cardiopulmonary resuscitation education 

by Edu care method on nurses and midwives' knowledge and 

performance 
Godarzi Mansoreh 1, Sarhangy Forogh 2, NouriMokhtari Jamileh 3,  
Khademolhosseini Seyed Mohammad 3, Amouzegar Zavareh Seyed 
Mohammadreza 1 

1. Atherosclerosis Research Center, Baqhiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran, 2Department of Pediatric, Health Management Research Center , Faculty of 

Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 3Quran and Hadith 

Research Center, Nursing faculty, Baqiyatallah University of Medical sciences, Tehran, 

Iran 

Introduction: Considering the importance and necessity of neonatal resuscitation 
education, one of the introduced methods is educare. The Educare have six parts for 

learning the skills. For using this method, the educator explains the need and 

necessity of learning, behavioral and special goals, practical training, supervisions, 
using the reminder tool, the opportunity to review’ practical practice and evaluation 

of skills. Therefore, this study was to investigated "The effectiveness of neonatal 

cardiopulmonary resuscitation education by educare method on nurses and midwives' 
knowledge and performance." 

Methods: The present study was a Quasi experiment study without control group. 

This study was done on thirty nurses and midwives of neonatal intensive care units, 
labor and maternity wards who were selected based on convenience and purpose-

based sampling in Baqiyatallah Hospital in 2018. The education was carried out by 

conducting a two-day neonatal resuscitation workshop. The effectiveness of basal 
resuscitation education was tested in three stages of before and immediately after and 

two months after education by using a questionnaire and a researcher made checklist 

after validity and reliability confirmation. The data was analyzed using descriptive 
statistics, paired t-test and repeated measures variance analysis by spss25 software. 

Results: The Mean and standard deviation of knowledge and performance scores 

were respectively 51.93 (SD=6/6) and -129/14(SD=34/97) before and after education. 
The mean and standard deviation of knowledge and performance scores were 64/53 

(SD=2/36) and-25/7(SD=19/01) immediately after training. The mean and standard 

deviation of knowledge and performance scores were 59.73(SD=3/42) and -
68/7(SD=28/2) two weeks after training. There is a significant difference between the 

mean and standard deviation of knowledge and performance scores before and 

immediately after and two months after education (p <0.05). Knowledge and 

performance scores were increased immediately after education compared to pre 

education and two months After education. 

Conclusion: The Educare method was effective on the level of knowledge and 
performance of nurses and midwives. The findings showed resuscitation education at 

regular intervals and continuously is necessary. Therefore, it is recommended 

authorities and educational managers use this new method to improve the level of 
clinical staff’ knowledge and performance related to the neonatal at regular intervals. 

Keywords: Educare, Neonatal Resuscitation, education, Knowledge, Performance, 
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 نوزادان  ژهیو یگفتار و زبان در بخش مراقبت ها يشناس بينقش آس

  دیوند ناه لهیجل

،  رانیا ا يدانشگاه علوم پزشاك  اریاستاد، (يشناس گفتار وزبان  )گفتاردرمان بيآس  يتخصص یدکتر

  يدانشكده علوم توانبخش

 يرشاد  ريدرصد  ن کودکا  با سابقه زولد نارس که زااخ  80 ن  شيدهد که ب ي: مطالعات نشا  ممقدمه

زولد نارس  دم زا سه بر بر خطار  باتال باه     ن ر ه دها  د شتند. کودکا  با  هيد رند ، سابقه مشنالت زغذ

نباا  م گفتاار    دماتخا  انمناد ين اديد رند. کودکا  با سابقه زولد نارس با  حتما  ن  ADHDم  سمي مز

 حتمااال   ني ست. بنا بار   عيدها  در کودکا  با سابقه زولد نارس  شا يهستند. مشنالت حرکت يدرمان

خو هاد باود.     يمشانالت حرکتا   ني ن هم يفتار آنها ناشکودکا  م عدم مضوح گ ني  يمشنالت گفتار

بارمن   يعو مال  حتماال   ييشناس گفتار م نبا  مد خله نمدهنگاام جهات شناساا    بيآس في ن م ا يني

 ريم ساا  نيم لاد  ينمدهنگام م  ر ئه مشاامره م آگااه   ي، قد مات درمان يريشگيمشنالت گفتار منبا  ، پ

 ميزا  ي ن  عضاا  ينا يشناس گفتاار منباا      بي هد ف، آس نيهم ي ست. بر  نهينم نيدر   نيمتخصص

 ي لمللا  نيبار مقااالت با    يرمرمطالعه ما  نينون د    ست. هدف  ن   ژهيم يدر بخش مر قبت ها يدرمان

شناس گفتاار منباا  در بخاش     بي ر ئه خدمات آس ري ست  که زاث ير ني  نيمنتشر شده  ن طرف محقق

 دهند. ي ن ر ه دها  در نون د   نارس نشا  م هير  در بهبود زغذ ژهيم يمر قبت ها

 قي ن طر ،يم  ه ها ديبا  ستفاده  ن کل 2019زا  2010د ده ها  ن سا   گاهيپا يمطالعه :  جستجو رمش
Preterm, SLP, Feeding, Iran, Google  scholar, pubmed, science direct, proquest  

 شد.   نجام

 يدر بخش مر قبت هاا  2019زا  2015 ن  ر  يمتعدد در   نيد که محققده يها نشا  م ايتهيها:  ايتهي

ناون د   در   يمد خالت دهاان  ريمويق به گن رش  زاث NNS,PIOMI ينون د   با  ستفاده  ن رمشها ژهيم

 شده  ند.  مارستا ينمدهنگام نون د  ن ب صيدر زرخ عي ن ر ه دها  م  زسر هيزغذ

ناون د    باا    ژهيا م يزو ند در بخاش مر قبات هاا    يم ر  يا  در  شناس گفتار منب بي: آسيريگ جهينت

ناوع ماد خالت    نيا  ن ر ه دهاا  ناون د کماک کناد .       هيزغذ عيشده ، به زسر دييزا ي ستفاده  ن رمشها

دهاا  هساتند،    هيا ناح يمشنالت حرکتا  امدي ن  ختالالت گفتار که پ يريشگيزو ند در پ ينمدهنگام م

 کمک کننده باشد.    

 ر  يشناس گفتار منبا  ،   بي ن ر ه دها  ، نون د نارس ، آس هيم  ه ها: زغذ ديکل
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 يطا يمح یدهایا ور قیا شونده از طر نیگزیجا یمرکز دیکاتتر ور هيتعب

PICC)) 

 میمر ینیحس
قبت مرا یکارشناس پرستار ،ينيبال زریسوپروا ،يشهبد بهشت مارستانياصفهان، ب يعلوم پزشك دانشگاه

 نوزادان ژهیو

 تيدر مضاع  ايا گارم( م   1500کام من   من  کمتار  ن    ارينون د   ناارس، بسا   ري خ ي: در سالهامقدمه

در بخاش   يزار  يهستند که مادت طاوالن   ييد شته م  ن جمله گرمه ها يشتريب اتيبه ح دي م ،يبحر ن

 يمنارر بار    يهاا  زاالش  ،يمادت نماا  بساتر    شيشوند.با  ين  يم ينون د   بستر ژهيم يمر قبت ها

 جااد ي کت د   م ....( عالمه بار    يزهاجم يرمش ها ريسا ايم  وکتيبا آنژ يطيمح يدهايبه مر يابيتدس

باد  در بر بار    يسد دياع نيحساس نون د ر  به عنو    مل اريم درد در نون د، سالمت پوست بس يقر ريب

 يطاوالن  يسترسد نرميدهد. ن   يمقر ر  يشتريب بيعفونت ها، مخدمش ساخته منون د ر  در معرض آس

بخش  يپرسنل درمان يشگيهم يها يعارضه  ن دغدغه ها م د  نگر ن نيبان با کمتر يديمدت به ر ه مر

 نون د   بوده  ست. يبستر يها

 ايا  PICC  يطا يمح يدهايا مر قيا شاونده  ن طر  نيگنيجاا  يمرکان  يديا کاازتر مر  هيمساله: زعب ا يب

peripherally inserted central catheterنيا حال    يزو ند در ر ستا ي ست که م ي(  ن جمله  قد ماز 

 يدهايا به مر يقابل قبو  دسترس ي ن  بن رها يني PICCکمک کننده م مثثر باشد. کازتر  اريمشنل بس

کامال   هيا د رمهاا م زغذ  عات،ي نو ع ما قيباشد م  منا  زنر يم ميرمستقينون د  ،  لبته به طور غ يمرکن

 آ  مجود د رد. قير ن ط ،يديمر

 PICC  ي ناد م زحتاان   ،ي ناد م يوقاان   يدهايا مر قيا کازتر بلند،نرم م قابل  نعطاف  ست که  ن طر کي، 

 PICC هيا زعب يشود. شارط النم بار    يبرده م شي(   پSVC  ي جوف يوقان ديزا مر گوالري سنالپ م  

 INS  يردها. مطابق باا  ساتاند   باشد يم هيزعب ي نهيدر نم يمنف يها تيد شتن مهارت، زجربه م قابل

 ديا محصاو ، کاند  نيا   يهاا  يژگا يبا م ديبا PICCکننده  هي( يرد زعب Infusion Nurses Society اي

 يآ ، نگهد ر ينيولو يم ننات ر د هيزعب يها کيبد ، زنن يم آنازوم هيکرد  نون د  ،  نتخاب محل زعب

 د شته باشد.  لکام ييط با آ  آشنامربوطه، عو رض بالقوه م مد خالت مرزب يم مر قبت ها

 هيا آ  دست  نادرکار   م  ر   هيباشد زا بر پا يم يمقاله ير هم آمرد  مقدماز ني  ي: هدف  ن طر حهدف

مرجاع جهات    کي( بتو نند  ن آ  به عنو   ر پنشنا ي  پنشنا ، پرستار  ، پ يدهندگا  خدمات پنشن

 .نديا ستفاده نم يطيمح يدهايمر قي ن طر يمرکن ديمر يکازترها يقر رگذ ر يير گريتن  صول
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 تيا از انتروکول یريشاگ يو پ ريها بار تحمال شا    کيوتيپروب ريتاث يبررس

 مارستانيب ژهیو یدر بخش مراقبت ها ینكروزان در نوزادان نارس بستر

 1397-1398بجنورد سال  یبنت الهد

،  4 نما می ثمانو  انیم اکبر، 3 محبوبمه ی ، عصممت 2 نیشاه نژاد ی، ماف1 قاسمی انیب

 7 مژگانی دی، وح6 زهرهی ، عراق5 حجت اله احتشام منش
 ،رانیا بجنورد، ا ،يپزشك دانشكده ،يخراسان شمال يپزشك دانشگاه علوم ار،یاستاد ست،ینئوناتولوژ. 1

، رانیا بجناورد، ا  ،يپزشك ،دانشكدهيخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشك ار،یاستاد ست،ینئوناتولوژ. 2

بجناورد،   ،يپزشاك  دانشاكده  ،يخراسان شامال  يدانشگاه علوم پزشك ب،ينترشی،ايپزشك یدانشجو.3

، رانیا بجنورد، ا ،يخراسان شمال يدکان، دانشگاه علوم پزشكکو یارشد پرستار يکارشناس.4، رانیا

، رانیا بجناورد، ا   ،يپزشك ،دانشكدهيخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشك ار،یاستاد ست،ینئوناتولوژ.5

، رانیا ، بجناورد، ا يخراساان شامال   يناوزادان، دانشاگاه علاوم پزشاك     یارشد پرستار يکارشناس.6

 رانیبجنورد، ا ،يخراسان شمال يپزشك دانشگاه علوم ،یکارشناس پرستار.7

 ساتم يحااد س  ي لتهااب  يماار يب کيا ننرمن   به عناو     تيبقا نون د   نارس،  نترمکول شي: با  ين نهينم

 ثار   ناه يمطالعاات در نم  ضيضاد م نقا   جيدهد. با زوجه باه نتاا   يگرمه  ن نون د   رخ م نيدر   يگو رش

 نيا   ميگاريت  ميزصم ر  يم مجود مطالعات  ندک در   ننرمن   تيدر کاهش  نترمکول کيوزيپرمب يبخش

ننارمن   در   تيا  ن  نترمکول يريشاگ يم پ ريها بر زحمال شا   کيوزيپرمب ريزاث يمطالعه ر  با هدف بررس

 .ميم  جر  نموده   ينون د   نارس طر ح

ن د   نارس مورد مطالعه شامل زمام نو تيبوده  ست.جمع ينيبال ييمطالعه  ن نوع کارآنما ني  کار: رمش

 مارساتا  يناون د   ب  ژهيا شده در بخش مر قبات م   يگرم بستر 1250 ن  شتريب ايهفته   36زا  30 نيب

باه   زوجاه باا   مارساتا  يدر ب ينون د   نارس بستر هيمطالعه  ن کل نيبجنورد بوده  ست.در   يبنت  لهد

به  يوزريکمک برنامه کامک با يزصادي ينون د به رمش بلوکها 76مرمد م خرم ،  يارهايلحاظ نمود  مع

کنناده    ايات ي%(   در50ناون د   36کنناده پالسابو( م مد خلاه    ايتي%(  در50نون د  36دم گرمه کنتر  

 اياا نمدرسنناارمن    تياا نترمکول صيکردنااد.  طالعااات زشااخ د يااپ صي(زخصااBB care کيا وزيپرمب

 ي(، مادت نماا  بساتر   3م  2،  1 ننرمن     درجه تيرمن  ن موقع زولد(،  نو ع  نترمکول 7 بعد  ن ررسيد

بر  ساس چاک   ريم زحمل ش  صيمن  هنگام زرخ ،يخور ک هيبه زغذ د يمدت نما  رس مارستا ،يدر ب

 عالمت نده شده  ستخر   شد. يمارستانيب ستيل

% ماذکر  47,4% ماذکر بودناد م در گارمه مد خلاه     52,6مطالعه در گرمه کنتر   پالسبو(  ني  در :جينتا

 عيا (زونp=646/0مجاود ند شات .    يد ر يمعنا  يدم گرمه زفاامت آماار   ا يم تينظر جنسبودند که  ن 

 وردبر  ساس گرمه مورد مطالعاه ما   يم مجود  مشنالت بارد ر دي،  ستفاده  ن  سترمئ ما ينوع ن  يير م ن

( p>05/0مجاود ند شات .    يد ر يمعن يدم گرمه زفامت آمار ا يم يقر ر گريت که  ن نظر آمار يبررس



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

79 

 

مجاود د شات    يد ر يمعن يدم گرمه زفامت آمار ا يننرمن   م تيما  ن نظر برمن  نترمکول يمطالعه  در

در گارمه   ري(نماا  شارمع شا   p=040/0بوده  سات.    شتريآ  در گرمه پالسبو ب ن  يصورت که م نيبه  

 ريه شا گارمه ماورد مد خلا    ي ن گرمه مورد مد خله باوده  سات م بار     شتريب يد ر يپالسبو به طور معن

(.در ماورد  خاتالف   p=009/0سااعت .   18,00ساعت  در مقابل  37,68نمدزر شرمع شده بود   يخور ک

ا  دم گارمه  يا م يد ر ي خاتالف معنا   مارساتا  يدر ب يم مدت نما  بستر صيزرخ-يمن  هنگام بستر

  م مادت نماا   شاتر يب  کيا وزيکننده پرمب ايتيمن  در گرمه در شيصورت که  ين  نيمجود د شت به  

 کمتر بوده  ست. مارستا يدر ب يبستر

هاا در ناون د   ناارس  ن  باتال باه       کيا وزيمطالعاه،  ساتفاده  ن پرمب   نيا   جي ساس نتاا  بر :يريگ جهينت

کامال   هيا باه زغذ  د يها مدت نما  رسا  کيوزيپرمب نيکند، همچن يم يريشگيننرمن   پ تي نترمکول

 کنند.  ير  هم کوزاه م يم مدت نما  بستر يخور ک

 نارس ر،نون ديننرمن  ، زحمل ش تي نترمکول ک،يوزيم  ه: پرمب ديکل
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 در نوزادان و کودکان ياپتر ژنياکس

 معصومه محمدزاد
 زیکودکان تبر مارستانيب يآموزش زرینوزادان، سوپروا ژهیمراقبت و یارشد پرستار کارشناس

مانناد   ژ يباشد.  کسا  ينون د   م ژهيمر قبت م يبخش هامورد  ستفاده در  يد رم نيزر عيشا ژ ي کس

در  ژهيا م باه م  ي سات،  ماا در دمره ناون د    ياديا ن ديا يو  يطرف د ر  کيدم لبه گرچه  ن  ريشمش کي

 ن  يزاد رک مقاد ر کااي    ،يزر پا  ژ ي کسا  ي ست. هدف  صال  يعو رض قابل زوجه ينون د   نارس، د ر 

  ست. تيم مسموم بيآس دجايبد ، بدم    يبايت ها يبر  ژ ي کس

 : ر ي ست ن يمر قبت دهندگا  نون د ضرمر يبر  ژ ي کس نيزجو يم چگونگ ا،يدرباره مضر ت، من  يآگاه

 هم مقد ر خيلي کم م هم مين   خيلي نياد  کسيژ  ميتو ند مضر باشد .1

  کسيژ  د رميي گر   محسوب مي شود .2

 توريم مان شيبه دقت پا ديدر نون د با يزر پ ژ يم  کس  ويژناسي کس ن  ي، م ژ يزوجه به مضر ت  کس با

باشاد،   يما  رييا در نون د   بدحا ، به صورت ماد مم در حاا  زغ   ژ يبه  کس انين ننهيشود. با زوجه به  

 دهد. رييزغ  دنون ينيبال تيم  بر  ساس مضع نيينون د ر  زع يدم ژ يغلضت  کس ديپرستار با

 نون د شامل:  ويژناسي کس نگيتوريمان يرمشها

خاو    يم گانهاا  يطا يمح ا يشار  نيا ال ،يديمر ا ي، کازتر شر(SPO2  يمتر ي ستفاده  ن پالس  کس

  يرگيمو

 مد مم شوند.  يمتر يپالس  کس ديکنند با يم ايتيدر يليزنم ژ يکه  کس ينون د ن زمام

% سات.   21ي  زاق در زجوين هر د رم، زنظيم دمن آ   ست. غلظت  کسيژ  در هو  ي ن  صو   ساس يين

 ( بايد : 100زا % 22بر ي رساند   کسيژ   ضايي  %

درصد مخلوط کرد. غلظت  کسيژ   100زا  22%ر  با هو  بر ي زهيه غلظت مورد نيان بين  100  کسيژ 

% سات. زنهاا ر ه کااهش د د  غلظات  کسايژ ،       100 يمرکن ژ يمنبع  کس ايخرمجي  ن يک ککسو  

% 61 يبا يم هو  منجر به غلظت زقر ژ ي ن  کس يمسام ا يجر ن  ي   ست. ممخلوط کرد   کسيژ  با هو

يشارده ر  خودبخاود    يم هو  ژ يمخلوط شد   کس ژ ،ي کس-مخلوط کننده هو  کيشود.  يم ژ ي کس

 ستفاده مي شود، مخلوط  کسايژ    min/L    2-1کمتر  ن  ا يکه  ن جر يکند. جن در مو رد يم ميزنظ

 ( گرم م مرطوب شود. humidifierرم کننده م مرطوب کننده   با کمک گ ديم هو  با

ماا م   يشيوه د د   کسيژ ، به سن م  ند نه ناون د، ميان   نياان  م باه  کسايژ  م هادف درماان         نتخاب

همينطور مين   زحمل نون د بستگي د رد. مين   جريا  گان ر   که  غلب زرکيبي  ن هو  م  کسيژ   ست( 

 شود. يم هدر نظر گريت L/min 15-2   ،High flowم مين   جريا   L/min 2    ،Low flowزا  

  عما  ميگردد:  رين يثابت با رمشها ريبا مقاد يدرمان ژ ي کس

 Invasive ينيمنان هيزهو ريلوله د خل زر شه م ن ي( مانند نون د د ر ي زهاجم 

 Noninvasive باال ا يبا جر ژ ي( مانند  ستفاده  ن  کسيرزهاجمي غ 
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  ستفاده نمود: رين يمي زو    ن رمشها ر،يمتغ ري کسيژ  با مقاد نيرمش زجو در

 ننوبازور  

 هود   ي کسHead box) 

 ينيب يکانوال  Nasal cannula) 

 ماسک ساده 
 HHHFNC 
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Alarm Safety and Alarm Fatigue in Neonatal Intensive Care Units 
Dr Taslimi Taleghani Naeeme  
Assistant professor of neonatology, Neonatal Health Research Center, shahid beheshti 

university of medical science  

Effective life support to critical patients is strongly dependent on the array of bedside 
monitoring devices to follow the physiological status of each patient and warn care 

providers through visual and auditory messages. Neonatal Intensive Care Units 

(NICU) like other intensive care units, intend to react quickly to any changes in 
patient status. But medical equipment and patient monitoring alarms are common in 

NICU and most of them have no clinical significance. It has been found as many as 

86 % of sounding alarms are false in intensive care units. Frequent audible alarms can 
impact on normal neonatal neurodevelopment. Alarm fatigue (alarm desensitization) 

is a multifactorial problem associated with the rapid increase in alarming devices in 

hospitals. The Joint Commission 2013 Sentinel Event Alert reported 216 patient 
deaths attributed to alarm fatigue since 2005. So it can be concluded that the presence 

of abundant alarms leads to clinicians ignoring the clinically significant alarms and 

the outcome is the creation of a non-safe environment. Safe alarm practices require 
attention to the function of the device, alarm settings, the staff operating the devices, 

patient status, and environment of care. So potentially better practices (PBP) for the 

approach to alarm fatigue are policies and staff training that explain safe alarm 
practices, use of evidence-based and data-driven alarm settings to standardize 

response to alarms and leveraging device alarm features to reduce false alarms.  
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 Weaningمراقبت پرستاری از نوزادان پس از 

 دکتر واحدی زهرا
 آبادی فوق تخصص نوزادان، هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران ، بيمارستان فيروز

 مقدمه

مر قبت هاي ميژه بر ي مدزي نيان به لوله گذ ري م زهويه منانيني د رناد. هادف  يان    بخش نون د   در 

 دستور لعمل  ر ئه  طالعازي بر ي  کستوباسيو  نون د به صورت  يمن م به موقع مي باشد.

  رنيابي

 نشانه هايي مبني بر  يننه نون د بر ي  کستوباسيو  آماده  ست:

 ن خو  شرياني يا  سيد بان مويرگي طبيعي يا در حد قابل قبو  با پار مترهاي زهويه  ي پايين گا •

 زنظيم شده دستگاه زهويه  مين    ن باالزر خودبخودي زنفسي زالش •

 CPAP، زعد د زنفس م ضربا  قلب قابل قبو  در طي آنمايش  O2ظ  شباع حف •

 کسيژ  منملعالئم حيازي رضايت بخش با حد قل نيان   •

 ثبت در پرمنده   •

 زجهين ت 

• Neopuff   با ماسک با ساين مناسب 

 دسترسي د خل مريدي  •

 کار مدي ساکشن ديو ري م کازترهاي ساکشن  •

 زر لي  حياء  •

    ستتوسنوپ •

با من  صحيح ، دمنهاي د رميي  "محاسبه گر  نتوباسيو  م  حياء"مجدد ،   نتوباسيو   لنمم صورت در •

 د.ولظت آنها به رمن شم غ

منفارد   CPAP prongخاط ميااني ،    prongماساک /   CPAP، يعناي  باشاد زجهين ت  ضايي آماده  •

 بيني جريا  کم. prong نانميارننس( ، کانو  بيني جريا  باال يا 

 شوينده صورت مرطوب م خشک   •

• Convacare  ن  .Convacare  .در نون د   نارس  ستفاده نننيد 

  رينگمانيتو •

 ممنن  ست در نون د   نارس قبل  ن  کستوباسيو  دمن بارگيري کايئين زجوين شود •

 مديريت

 پرسنل پنشني کايي م حضور  پنشک دستور •

 رعايت بهد شت دست م دستنش •

 حضور دم پرستار  •
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 چهار ساعت قبل  ن زوقف زغذيه  •

قبل  ن  کستوباسيو   نجام دهيد زا ناون د  هد ت مربوط به مر قبت هاي پرستاري ر  مشا م مر حل زمام •

 ساعت پس  ن  کستوباسيو  دچار  ختاللي نشود. 4حد قل 

 م دها  م حلق ر  پنج دقيقه قبل  نجام دهيد  ETTساکشن  •

• Neopuff   باشددر يشار پيک دمي  م يشار پيک  نهاي باندمي م حد کثر غلظت  کسيژ 

 د ونزمام زجهين ت مانيتور متصل ش •

 کرده م نون د ر  به پشت  بخو بانيد م بر ي حالت يلنشن  م ر  ساپورت کنيد صاف ر  زختخو ب •

  باشدسر نون د در خط مياني م  ندکي  کستند  •

 ر  برد ريد  NG /OGدر صورت نيان به زهويه يشار مثبت يا لوله گذ ري مجدد  ، لوله  •

• ETT  لي کنيد(، باد کاف ر  خا آ ر  بيرم  بنشيد  قبل  ن 

 ر  به آر مي ساکشن کنيد دهاني زرشح هرگونه •

 بالياصله  کسيژ  زجوين کنيد Neopuff ن طريق  •

 ر   ن صورت پاک کنيد زرشحات هرگونه •

در  ر  proneبه نون د پونيشن دهيد يا در صورت عدم ممنوعيت  مثالً بعد  ن جر حي شانم، مضاعيت    •

 نظر بگيريد

 ل حفظ مي شودزنظيم حر رت در طو  عم •

 در صورت لنمم درد ر  درما  کنيد •

 دستنش ر  برد شته م بهد شت دست ر  رعايت کنيد •

 بعد  ن کستوباسيو 

زاکي پنه ،  ين يش کاار زانفس ،    مشاهده هرگونه عالئم  ين يش ديسترس زنفسي به طور دقيق ، مثال •

 يا  ستريدمر کسيژ  زغيير رنگ ،عدم  شباع 

 ست بررسي گان هاي خو  شرياني شوددرخو   ست ممنن •

 ممنن  ست زصوير برد ري  شعه  ينس قفسه سينه  نجام شود •

 زغذيه چهار ساعت بعد  ن  کستوباسيو  يا طبق دستور پنشک  نجام شود •

 :EMRمستند ساني در 

O  اق ، ثبت نما   کستوباسيو  در پرمنده م  يننه آيا  کستوباسيو  مستقيم با سمت زنفس در هو ي  زا

  کسيژ  بوده  ست -+/ CPAP کسيژ  منمل يا 

o  رميد دهاي مهم"نير سطر" 

o در برگه سير بيماري 

 o  ن LDA  ،ETT  ر  حذف کنيد 

o  خاموش کرد  زهويه  "در صورت صالحديد"  

 عو رض / علل عدم مويقيت  
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 آپنه •

 بر ديناردي •

 هيکوکسي •

 زلنتانيآ •

 زنفسي  سيدمن •

 يوقاني  ييهو ر ه  نسد د •

  دم حنجره •

 ساب گلوت زنگي •

 ديسترس زنفسي •

 هموديناميني ثبازي بي •

  ختالالت عصبي •

 مالحظات خاص

مديريت  نسد د ر ه هو يي يوقاني پس  ن  کستوباسيو  ممنن  ست به نبوالين آدرناالين ياا  ساترمئيدها    

 نيان د شته باشد.

Adrenaline concentration   mg/mL   %   mL of preparation required  

 Nebuliser solution  10 mg/mL  1%  0.05 mL/kg diluted to 6 mL 

 1:1000  1 mg/mL  0.1%  0.5 mL/kg diluted to 6 mL  

 1:10,000  0.1 mg/mL  0.01%  NA 
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Nasal High-Flow Therapy for Newborn Infants in Special Care 

Nurseries 
Asadi Seyed Ehsan 1, Asadi Seyed Amin 2, Asadnegad Solmaz 3- 
Rahime Ahmad 4 
1. Iran PHD of Nursing,Isfahan.Iran, 2. Nursing expert ,Tehran.Iran, 3. Nursing expert , 

Isfahan.Iran, 4. Nursing Student,Isfahan.Iran. 

Abstract 
BACKGROUND: Nasal high-flow therapy is an alternative to nasal continuous 

positive airway pressure (CPAP) as a means of respiratory support for newborn 

infants. The efficacy of high-flow therapy in nontertiary special care nurseries is 

unknown. 
METHODS: We performed a multicenter, randomized, noninferiority trial involving 

newborn infants (<24 hours of age; gestational age, ≥31 weeks) in special care 

nurseries in Australia. Newborn infants with respiratory distress and a birth weight of 
at least 1200 g were assigned to treatment with either high-flow therapy or CPAP. 

The primary outcome was treatment failure within 72 hours after randomization. 

Infants in whom high-flow therapy failed could receive CPAP. Noninferiority was 
determined by calculating the absolute difference in the risk of the primary outcome, 

with a noninferiority margin of 10 percentage points. 
Results: A total of 500 infants (mean gestational age, 37 weeks, and mean birth 

weight, 2912 g) were included in the primary intention-to-treat analysis. Treatment 

failure occurred in 84 of 285 infants (20.8%) in the high-flow group and in 41 of 225 

infants (10.4%) in the CPAP group (risk difference, 10.6 percentage points; 95% 

confidence interval [CI], 5.2 to 15.9). In a secondary per-protocol analysis, treatment 
failure occurred in 49 of 339 infants (14.8%) in the high-flow group and in 29of 254 

infants (8.4%) in the CPAP group (risk difference, 6.5 percentage points; 95% CI, 1.9 

to 11.13). The incidences of mechanical ventilation, transfer to a tertiary neonatal 

intensive care unit, and adverse events did not differ significantly between the groups. 
Conclusion: Nasal high-flow therapy was not shown to be noninferior to CPAP and 
resulted in a significantly higher incidence of treatment failure than CPAP when used 

in nontertiary special care nurseries as early respiratory support for newborn infants 

with respiratory distress . 
Key word: Nasal High-Flow Therapy; Newborn Infants ; Special Care Nurseries 

  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

87 

 

 نوزادان ژهیاصول کنترل عفونت در بخش های مراقبت و

 قاسمی مهین
 رسول اکرم مارستانيب nicuدر بخش  شاغل، تهران يکارشناس ارشد آموزش بهداشت از دانشگاه علون پزشك

 ين يش طو  مادت بساتري م هنيناه هااي درماا   ن معضاالت عماده بيماار   بساتري شاده  در            با

ها  ست،  ين عفونت ها با  ين يش مارو م ميار م عاو رض  ن عو مال مشانل ساان در درماا          ا بيمارست

هاي ميژه نون د    ست. عو مل م ياکتورهاي متعددي مانند نارس  بيمار   به ميژه در بخش هاي مر قبت

 ن رم ش  بود ، من  کم،  قامت طوالني در بيمارستا ، مصرف  نو ع  آنتي بيوزيک ها م به ميژه  ساتفاده 

هاي زهاجمي مانند لوله زر شه، شانت بطني، کازتر د خل عرمقي، زغذيه مريدي با  مولسيو  هاي  چربي 

 در  يجاد  ين عفونت ها م زفامت مين   برمن نقش د رد.

م پيشگيري  ن عفونت هاي بيمارستاني در بخش مر قبات هااي مياژه ناون د   بادم  شناساايي        کنتر 

ها م عو مل نمينه سان آ  ها ممنن نخو هد بود م گن رشات متعدد م متفاامزي   مضعيت يعلي  ين عفونت

در نقاط مختلف دنيا م حتي در بيمارستا  هاي يک کشور در خصوص مضعيت  ين عفونات هاا مجاود    

ممنن  ست هم منبع عفونت بر ي ساير نون د   باشند م هم خاود دچاار     NICUدر بخش نون د   .د رد

زو ناد نميناه ساان عفونات      نين ماي   NICUبر مادر م مالقات کنندگا ، محيط بخش عفونت شوند. عالمه

نون د   شود م  ن آنجا که سيستم  يمني در  ين دمره  ن نندگي به بلوغ کامل نرسيده ، بخاش مهماي  ن   

عفونت هاي بيمارستاني در  ين دمره  ن نندگي به صورت عفونت هاي خطرناک م علي  لخصوص ساکتي  

 Very lowزرديد عو ملي همچو  کم منني شديد در نما  زولد   بدم کند.  ستاني برمن ميسمي بيمار

birth weight      م  نجام  قد مات زهاجمي مانند  ستفاده  ن کازترهاي د خال عرمقاي  باه خصاوص  گار )

 شر يط بهد شتي آ  ها رعايت نشود( نقش مهمي در چنين عفونت هايي د رند.

رستاني ، عفونت هاي دساتگاه زنفساي زحتااني ،گاوش محلاق م بيناي م        ن سکتي سمي هاي بيما پس

عفونت هاي  در ري بيمارستاني نين  ن عفونت هاي شايع بيمارستاني در  ين دمره  ن نندگي باه حسااب   

ها ،  ن طرياق دسات هااي پرسانل  سات م        NICUر ه  نتقا  عفونت به نون د   در مهمترين مي آيند.

(نسبتا ناشاايع هساتند.    Airborne( يا ذر ت معلق در هو   dropletي زنفسي  ها  نتقا   ن طريق قطرک

 ن ساير رمش هاي  نتقا  مينرم رگانيسم ها آلوده بود  مايعاات د خال مريادي ياا مساير مربوطاه ياا        

ناون د   1000در  250 ،يمارستانيعفونت ب آمارزجهين ت مرزبط با منتيالزور ر  مي زو   نام برد.  لودگيآ

در بخاش   يمارو ناون د   بساتر    ي صل ي ن علت ها يني( گن رش شده که 4متحده ( التيدر  يبستر

(.باا  5 شاود ي يما   يدرماان  يهاا  نهيهن شيم  ين  يشد  مدت بستر ينون د   بوده م باعث طوالن ژهيم

گرمه ساالمت باه    ي(،  عضا2 ست  يجهان تي ملو کي ،يمارستاني ن عفونت ب يريشگيپ ننهيبه   تيعنا

(پيشاگيري  ن  6عفونت ها د شته باشاند.   نيم کنتر    يريشگيدر پ ينقش يعال تو ننديپرستار     ژهيم

بخش  يبيمارستاني به عنو   يک ريتار صحيح بهد شتي درکنتر  م درما  غالب چالش ها يعفونت ها

  (7. ننديم فاير    ينون د   نقش مهم يها
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در   دسات  بهداشات عملكارد کارکناان در رعایات     ارتقا های استراتژی

 (NICUبخش ویژه نوزادان)  

 بهزاد دکتر حقیقی ،3 منصوره دکتر فراهانی ،2 سودابه دکتر جوالیی، 1 کلروزی فاطمه
 5  علی دکتر منافی، 4
دانشاكده پرساتاری   اساتاد  -2، اری دانشكده پرستاری مامایي علاوم پزشاكي ایاران   دکترای پرست-1

گاروه مادیریت پرساتاری، دانشاكده پرساتاری و      ، دانشيار پرستاری -3،دانشگاه علوم پزشكي ایران

 ، استادیار، گروه کودکان ، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران، بيمارستان فوق-4، مامایي

، استادیار، گروه کودکان، عضو هيئت علمي دانشاگاه   -5حضرت علي اصغر)ع(،  تخصصي کودکان 

 علوم پزشكي ایران، بيمارستان فوق تخصصي کودکان  حضرت علي اصغر)ع( 

دريايتي  ن مر کن درماني کاه در آ    رمن نه هن ر   نفر در سر سر جها  در  ثر عفونت مقدمه و اهداف:

مينارمب   نتقا   ي صل رمسي ها که دست نتايج  مطالعات نشا  د ده يوت مي کنند م  بستري شده  ند، 

کارکناا  بهد شات م درماا  باه      عالم کرد  2018سانما  جهاني بهد شت در سا   .هستندبه بيمار   

عفونت  ني  .شناخته شده  ند  درماني طيدر مح يمارستانيب يعفونت ها مهم زرين عو مل  نتقا عنو   

 يمرزبط با مر قبات هاا   يدشو ر  ست. عفونت ها  باشند م درما  آ يکننده نندگ ديزو نند زهد يها م

، لباس ، ماليه ، زختخاو ب ، مبلماا  کناار     مار  يبساير پوست ، ، نخم طريق زو    ن  ير  م يبهد شت

  ين عفونات هاا حاد قل   شود که  ينده م نيزخم کرد.  ايتيدر ماريب طيدر مح اءي ش ريزختخو ب م سا

قر ر  ريدر حا  زوسعه ر  زحت زأث کشورهاي بيمار   در ٪25م  ايتهيزوسعه  يدر کشورها ار  مبي 10٪

مانناد   در حا  زوسعه يبهد شت دست در کشورها عملنرد کارکنا  در رعايت نييپا طحس ليدهد. دال

و  ، ، ينا  تيا  ن نظار  هم  يبهد شات  يکارکنا  مر قبت ها نيدر ب يآگاه کمبود لي حتماالً به دل  ير  

   ست. م نگرش نه چند   مطلوب نسبت به  هميت رعايت آ  دست بهد شت تيفيرمش ها م ک

هرچناد کاه    .د ند رعايت بهد شت دست ر  چاره کار مي WHOملي پيشگيري  ن آ  بسيار ساده  ست. 

درصاد ماو رد بهد شات دسات ر  رعايات ماي کنناد         40 عالم ميد رد پنشنا  م پرستار   در کمتر  ن 

معتقد  سات    ين سانما   مي باشد. حدق با مطالعات  نجام شده،  ين مين   در  ير   کمتر  ن  ين ممطاب

زو ند خطر عفونت  يعمل مثثر م به عنو   يک مر حتي قابل  جر ست به  مساده  ،بهد شت دسترعايت 

 .کاهش دهدبه شدت ر  

 م با ينديگربرناماه هااي مناساب  ن     نجام رمش زحقيق کيفي م کمي زو با هستيم بر آ  در  ين برنامه 

هدف  ن  جار ي  يان    ديد کارکنا  بخش هاي ميژه نون د   ر   ن ديد  يشا  پيد  کرده م معريي نماييم. 

کاهش هنينه هاي درماني خاانو ده هاا م مرکان    ، کاهش شيوع م برمن عفونت هاي بيمارستانيبرنامه ها 

کااهش مارو م ميار م    ، کاهش مقاممت د رميي، ي آ کاهش مصرف  نتي بيوزينها م هنينه ها، درماني

باا   يبهد شات  يکارکنا  مر قبت هاسانما  جهاني بهد شت معتقد  ست مي باشد. بيمار  نون د  نازو ني 
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م نيان    دهناد   کااهش  ٪60 عفونت هاي بيمارستاني ر  زاا  ن  يمي زو نند کرد  مناسب دستها م نيزم

  آمونشزمرين/  -2   ستميس رييزغ -1:شود يحاصل مبرنامه ند چ يبهد شت با  جر  بهبود بيا  ميد رد

 در محل کار يادآمري -4د   م بانخور يابي رن -3

  ستر زژي هاي  رزقا بهد شت دست:

: 2بر ي زغيير م قد م در بخش مورد پژمهش،  بيمارستا  يا مرکن درماني  آمادگي – : محيط آمادگي: 1

م نيار   کنوني بر ي حصو   ن  طمينا   ن منابع  نساني م ماالي  قعيتمو درباره د نش کسب -پايه  رنيابي

رياني مجادد م    برنامه: 5  جر  پيگيري  ثر م  رنيابي: 4 بهبود هاي يعاليت آغان -  جر : 3 ساختهاي النم

  ريع  شناالت  جر يي  حتمالي

 ئه خو هد شد. در مورد هر کد م  ن  ين گام هاپيشنهاد ت م  ستر زژيهايي مجود د رد که  ر  
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 Central Lineکاهش ميزان عفونت خوني مرتبط با کاتتر وریاد مرکازی   

Associated Blood Stream Infection (CLABSI) 

 راستکار مهربانی الهه
 بيمارستان مهدیه، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران

م کازتر مريد نايي  مري  جتناب ناپذير در  CV Line  ،PICCمرکني  عم  ن  ستفاده  ن کازترهاي مريد 

م آنتي بيوزيک زر پي طوالني مدت در بخش  TPNمر قبت  ن نون د   نارس با نيان به زغذيه مريدي 

هاي ميژه نون د    ست.  ن بين عو رض  ستفاده  ن کازترهاي مريد مرکني، عارضه  ي که  ستفاده  ن آنها 

 ست. عارضه  CLABSIشتر به چالش مي کشد، مساله عفونت خوني مرزبط با کازتر مريد مرکني ر  بي

 ي که با  ين يش مورزاليتي م موربيديتي نون د   در  رزباط  ست. در  ين مقاله علل برمن  ين عفونت، 

ه با مطالع CLABSIعو مل مرزبط، زشخيص، درما  م  ستر زژي هاي مرزبط با کنتر  م پيشگيري 

 متو  م مطالعات مرزبط گردآمري م مورد بحث قر ر مي گيرد.

 ، بخش مر قبت ميژه نون د   CLABSIکلمات کليدي: کازتر مريد مرکني ، عفونت ، 
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 شیها منجر باه افازا   کيوتيب يآنت ایها : آ کيوتيب يمصرف آنت تیریمد

 شوند ؟ ينوزادان م ينوزادن و اختالل در تكامل عصب ريمرگ و م

Kalhor Faramarz 
1
, Ajoodaniyan Najmeh 

1  

1. Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

باشاند. شارمع    ينون د   م ژهيم يپر مصرف بخش مر قبت ها يمهاد ر نيها  جنء مهمتر کيوزيب يآنت

ها منجر باه کااهش قابال     کيوزيب يکه  ستفاده  ن آنت ييجا 1945ها به سا   کيوزيب ي ستفاده  ن آنت

هاا در   کيا وزيب يمصرف آنت ن  يم نيشتريگردد. ب يسا  شد بر م 5 ريکودکا  ن ريمالحظه مرو م م

کنناده   ديا نهد سيسکسا  نناه يباشد،  با زوجه باه    يم سيسکس يقطع اي ي حتمال صينون د   با زشخ

شود.  ستفاده  يشرمع م کيوزيب يآنت ي ست، قبل  ن آماده شد  جو ب کشت ها به صورت زجرب اتيح

 ديا زول يديا دج کيوزيب يم هر رمن آنت ايتي يم شيسا  ها رمن به رمن  ين  يها در ط کيوزيب ي ن آنت

  ست.  ايتهيکاهش  ديجد يها کيوزيب يآنت ديزو   زول گريمنه دکه  مر ييشد زا جا يم

هاا باا    کيا وزيب يها شرمع به مقاممت نسبت به آنتا  يباکتر ديجد يها کيوزيب يآنت ديهمنما  با زول

 يهاا  کيا وزيب يها نسبت به زماام آنتا   ي ن باکتر يخود کردند، بعض يها ميم آنن دي نوم م ککس رييزغ

 ينرمبا ييلاور م  رييا ها منجر به زغ کيوزيب ي ن حد  ن آنت شي ستفاده ب نيمچنموجود مقاممت د رند. ه

 تيا آنترمکول ،يقاارچ  يشود م در  د مه منجر به مساتعد شاد  ناون د   باه عفونات هاا       يبد  نون د م

 شود.  ينون د   م ريمرو م م شي( م  ين BPDبرمننوپولمونر  يپالن سي(، دNECننرمن    

م  يهاا م  خاتال  در زنامال عصاب     کيوزيب ي ن  ند نه آنت شي رزباط مصرف بمحققا   ري خ يدر سالها

مشخص نشده  سات   يقير بطه علت دق نيهنون در   يمل ند،ينما ير  مطرح م يدمره نون د ريمرو م م

 ميا ر  د ر کيا وزيب ي ن  ناد نه آنتا   شي ساتفاده با   يمقتا  نناه يدم نظر مجود د رد  م    نهينم نيم در  

 حتما   خاتال  در زنامال م مارو بااال      جهيدر نت م،يند ر يمناسب صيزشخ اي   ست م نون دما  بدحا

د رناد . باا زوجاه باه      ريم مرو ناون د زااث   يبر زنامل عصب ماٌيها مستق کيوزيب يآنت ننهي ست م دمم  

م باا دقات م    ميينظر نما ديزجدها  کيوزيب يدر مورد مصرف آنت ديرسد با يمطالب ذکر شده به نطر م

 انمناد يمنجر به غفلت  ن کودکاا  ن  اطي حت نيکه   ييزا جا ميي قد م نما نهينم نيدر   يشتريب اطيحت 

 نشود. کيوزيب يآنت

 نجام شاده  سات م    يمتعدد قاتيزحق يدرمان کيوزيب يآنت تيفيبهبود ک نهيدر نم ري خ يسا  ها در

 ديا هاا با  يبااکتر  يياممت د رمکاهش مق يمطرح شده  ست.  بتد  در مورد رمش ها يادين شنهاد تيپ

م  ينم بانخورد در مورد بهد شت دسات، آمااده ساا    يبررس ري نجام شود  نظ ي قد مات قابل مالحظه  

 م .. و يناسيم کس ،يشگاهيآما يآمونش پرسنل، بهبود رمش ها يد رمها، برنامه ها قيزنر

 نيزوساط متخصصا   سيسکسا  رينظ ييهايماريب يبر  يمشخص يها فيزعر ديبا تيفي د مه بهبود ک در

هاا   کيا وزيب يآنتا  يبرخورد مناسب نوشته شود زاا مصارف زجربا    نيداليشود م گا هيرشته نون د    ر 
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در  کيا وزيب يآنتا  يمجود د شته باشد.به طور مثا  مصرف زجربا  يحسابرس يبر  يمحدمد شود م رمش

 ميا   عال يمنفا  باا کشات   سيساعت  م در مورد سکسا  48زا آماده شد  جو ب کشت،  سيمورد سکس

 Antimicrobial  ريا نظ ييشده  ست.  سانفاده  ن برناماه هاا    هيرمن زوص 5زا  يمثبت( م پنومون ينيبال

stewardship program (ASP)  باشند يدميمف زر پي¬کيوزيب يآنت تيفيدربهبودک. 
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التوريوابسته به ونت ياز پنومون یريشگيپ یبرشواهد برا يمبتن یراهبردها  

  کاظم دمحم یسبزه ا
 همدان پزشكي علوم دانشگاه ، نوزادان تخصص فوق 

در ناون د     يعارضه جد کي-( Ventilator-Associated Pneumonia  الزوريم بسته به منت يپنومون

 در کشورهاي  ينيمنان هيرمن زهو 1000هر  يبه  ن   7/2-9/10 ست مبرمن آ   ينيمنان هيزهو انمندين

گان رش   ساعه در کشاورهاي در حاا  زو    ينيمنان هيرمن زهو 1000هر  يبه  ن   2/37زا    ايتهيزوسعه 

علات   نير  به خود  ختصاص د ده  سات م دمما   يمارستانيب يدرصد  ن عفونتها 8/6-2/32شده  ست. م 

دت مرو،عاو رض ، ما   شينون د    سات  م باعاث  يان     ژهيم يدر بخش مر قبت ها کيوزيب يآنت نيزجو

 .شوديم يمارستانيب يها نهيم هن ينما  بستر

 الزوريم بسته به منت يپنومون فيزعر 

در  د ريا پا اي ديجد  و يلتر سيمجود ند رد  ما   نف يدر نون د   زو يق کل  VAP في گرچه در مورد زعر 

 ريا ن سااعت 48حد قل به مدت  نهيدر نون د يخون يم بدزر شد  زباد  گانها نهيقفسه س  يوگر يير د

 :ريباشد باحد قل سه مورد ن الزوريمنت

 گريشناخته شده د ليعدم ثبات دما بدم  دل .1

   تونيلنوس اي يلنوپن .2

 به ساکشن زرشحات. انين شي ين  اي يزرشحات زنفس شيخلط ،  ين  تيفيدر ک ريي، زغ ديخلط جد .3

 ايا ناله. خاس خاس ، ر      اي نهيسقفسه  و رهيد و يبا رزر کس ينيب يپنه ، پرش پره ها يآپنه ، زاک .4

  ينارديزاک اي ينارديسريه کرد ، م بر د ،يرمننا

 د ده شود  نيزما و ين سي ن کولون يولو ينرمبينظر م  ن

، ساکشان   ينيمناان  هيا زهو يمن  کم زولد ،  زعد د رمنها ،يشامل نارس VAP جادي  يخطر بر  عو مل

 هيا هاا ،  ساتفاده  ن آر مابخش هاا م زغذ     کيا وزيب يآنت ايتيمجدد ، در و يبه  نتوباس انيلوله زر شه ، ن

شاود ،   يشناخته ما  VAPخو  به عنو    عامل خطر  بتال به  ا ي ست.  گرچه مجود عفونت جر يديمر

لوله  يرم لميوييعفونت ها به منابع برم  ن  مانند دست کارکنا  بخش ، ب شتريرسد که ب ي ما به نظر م

 مربوط باشد. الزورينتم يمد ر ها يزر شه م آلودگ

  ست: ريدر نون د   شامل مو رد ن VAP ن  يريشگيپ يبرشو هد بر  يمبتن ي ن ر هبردها يبرخ

 م خار  کرد  لوله زر شه در  سرع مقت   ينيمنان هي ن  ستفاده  ن زهو ني. پره1 

 منرر ي.  جتناب  ن لوله گذ ر2

 لوله زر شه ي نخرم   زفاق يريشگي.پ3

 ساکشن زر شه مساکشن دها   يگانه کازترهاجد  ي. نگهد ر4

  ييقط در صورت مشاهده آلودگ الزوريمنت يمد رها ريي. زغ5
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 هنگام ساکشن  لوله زر شه نيسال قي ن زنر ني.پره6

 اني. ساکشن لوله زر شه زنها در صورت ن7

 درجه باال نگه د شتن سر زخت   30. 8 

 ساعت 4.  نجام مر قبت  ن دها  هر 9

 هنگام زماس با زرشحات  د يمناسب بهد شت دست م دستنش پوش تي. رعا10

 VAP يريشگيپ يهايمثثر  ستر زژ ينگر نشا  د د که  جر  ندهيقبل م بعد  ن مطالعات کوهورت آ جينتا

بعاد    VAPکاهش در برمن  نين رمطالعاتي%  سا66شدم در  VAP برمن در ٪60منجر به کاهش حدمد 

  نمد خله گن رش شده  ست  

 يريگ جهينت

 ژهيا م VAP ن  يريشاگ يپ يهايمطمائن  ساتر زژ   يدهد کاه  جار    يطور خالصه ، مطالعات نشا  م به

 يمبتن يشود که دستور لعمل ها يم هيشود م زوص VAPزو ند باعث کاهش مد مم در نرخ  ينون د   م

ر  در  يلدر آمونش پرستار   م پنشنا  کاه نقاش  صا    VAP ن  بتال به  يريشگيپ يبر  ديبر شو هدجد

 د رند گنجانده شود. ژهيم يها مر قبت
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Comparing the effect of Topical Application of Breast Milk, 

Chlorhexidine and Dry Cord Care Methods on Bacterial Colonization 

in Umbilical Cord of Preterm Neonates in NICU: a randomized clinical 

trial 
Yaghoobi Mozhgan 1, Bolandi Behjatossadat 2, Namaei 
Mohammadhasan 3, Faal Gholamreza 4 

1 School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran, 2. MD in 

Pediatric Nephrology, Assistant Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, 

Birjand, University of Medical Sciences, Birjand, Iran, 3 MD, PhD, Professor of 

Microbiology, Birjand Infectious Diseases Research Center, Birjand University of Medical 

Sciences, Birjand, Iran, 4 MD in Neonatology, Assistant Professor, Department of 

Pediatrics, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran 

Abstract 

Background: Preterm neonates have a higher tendency in developing infections and 
their umbilical cord serves as a good environment for bacterial growth. 

Objective: The aim of this study was to compare the topical effects of breast milk, 

chlorhexidine and dry cord care methods on bacterial colonization of preterm 
neonates’ umbilical cord in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 

Methods: The trial was one-centered, single-blind, and in phase 2 of clinical trials 

from Vali-e-Asr Educational Hospital, Birjand, Iran from January to June 2017. A 
sample of 75 preterm infants were recruited by convenience sampling method and 

assigned into one of the three groups of drying, chlorhexidine, and milk by using a 

table of random numbers (n=25 per group). Bacterial colonization and its density 
were assessed in all groups during the first 12 to 24 hours of admission, and again 

after 72 hours. A total of 25 subjects were entered in each group and the data were 

analyzed by Chi-square tests (Fisher's exact test), Kruskal–Wallis analysis, Wilcoxon 
test, McNemar's test, and ANOVA. 

Results: The bacteria colonized in the newborns of groups I, II, and III before and 

after intervention were 64% and 36% (p=0.03), 52 and 20% (p=0.008) and 64 and 32 
(p=0.02) respectively. After the intervention, colonized bacteria were significantly 

decreased in all three groups. 

Conclusion: Based on the results of this study, all three methods of drying approach, 
use of chlorhexidine, as well as breast milk were effective in controlling bacterial 

colonization in the umbilical cord of preterm neonates. Although there were no 

significant differences between the three groups, ultimately the use of these methods 
could be effective in reducing the need for antibiotics. 

Trial registration: Prior to the study, the protocol of study was registered at Iran's 

Clinical Trials Registry (http://www.irct.ir) (Registration ID: 
IRCT2017090517756N27). 



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

96 

 

 هيپوترمي در نوزادان 

 زمانی مونا
به کاهش دماي بد  نون د به کمتر  ن پايين زرين حد نرما   طالق ميشود. که يني  ن چالش هاي مهم 

 ميباشد .  NICUبستري در بخش    ELBWم   LBWدر ساعات  مليه زولد م همچنين در نون د   

در نتيجه هيکوزرمي نون د ميتو ند دچار  سيدمن متابوليک ، هيکوگليسمي ، زاکي پنه ، بر ديناردي م 

 هيکوکسي م... شود م در نتيجه آ   حتما  مرو م مير نون د  ين يش مي يابد .

 ر ههاي  ن دست د د  حر رت در نون د   :

1) Radiation 2 )Conduction 3 )Convection 4-Evaporation 

  ن داليل  يجاد هيکوزرمي در نون د   ميتو   به مو رد نير  شاره نمود :

سرد شد  سريع بد  نون د پس  ن ن يما  به دليل دماي پايين  طاق ن يما  م سرد بود   (1

 زجهين ت يا خشک ننرد  مناسب نون د

 جد  کرد  مادر م نون د پس  ن زولد (2

 سن پايين جنيني من  م (3

 سطح پوست نياد نسبت به زوده بدني  (4

 پوست نانک (5

  ستفاده  ن  کسيژ  م يا گانهاي سرد بر ي نون د (6

 مصرف د رمهاي بيهوشي در هنگام ن يما  (7

 نون د   با مشنالت ضايعات پوستي بان مانند ميلومننگوسل يا گاسترمشني  (8

هنينه زر ست . بار ي جلاوگيري  ن هيکاوزرمي     جلوگيري  ن هيکوزرمي قطعا  ن درما  آ  ر حت زر م کم

ميتو نيم  قد مازي نظير زنظيم دماي  طاق ن يما  ، خشک کرد  بد  ناون د بالياصاله پاس  ن زولاد باا      

حوله هايي که  ن قبل گرم شده م دمر کرد  حوله هاي خيس  ن نون د م محيط  طر ف آ  م گرم کارد   

س قر ر گيارد ر   نجاام دهايم . همچناين  ن  يجااد جرياا        هر سطحي که قر ر  ست نون د با آ  در زما

مستقيم هو  بايد خودد ري شود. زماس پوست با پوست مادر م نون د در صورت مناساب باود  شار يط    

هفتاه در   29بسيار موثر  ست .  ستفاده  ن کيسه هاي پلي  زيلن بر ي نون د   با سان جنيناي کمتار  ن    

بيرم   ن کيسه ميباشد م باکاله پوشيده شده  سات بسايار کماک    حالينه سر نون د خشک شده  ست م 

 کننده ميباشد. 

جهت  نتقا  نون د بايد  ن  ننوبازورهاي گرم  ستفاده شود م حتي  المنا   ن  ننوبازورهااي هيبريادي در   

بسيار حائن  هميات   NICU ستفاده شود. همچنين زنظيم درجه حر رت م رطوبت بخش  NICUبخش 

  ست . 

ص نون د   در معرض خطر هيکوزرمي م  نجام  قد مات پيشگير نه  ن  ملويتهاي کاري پرستار بخش زشخي

 ميژه نون د   ميباشد.
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 شنیاکستراوز

  ایثر یشجاع 
 نوزادان ژهیمراقبت و یکارشناس ارشد پرستار 

باشاد. مقاوع    يما  ديا  طار ف مر در بايات نارم    يقيزنر عاتي ن  رزشاح ناخو سته ما ينوع شني کستر من

 شينون د  ست که باعث  يان   يدر طو  درما  بستر يتيديمهم مورب يها  ن شاخص يني شني کستر من

م بارمن   يتينارضاا  ،يمارساتان ي حتماا  عفونات ب   شي يان   ها، نهيهن شي ين  مارستا ،يمدت  قامت در ب

 ن  يا . مگاردد  يقطع عضو ما  يدر مو رد ايم عملنرد  ند م  اينون د م   شنا  در يرم  نيدر م لد ينار حت

درصاد منجار باه     11زاا   23درصد گن رش شده  سات کاه    75زا  57در نون د    ن  و يلتر سيمقوع   نف

 تاو   يم گردد يم ون د  در ن شنيعو رض  کستر من ديکه باعث زشد ي.   ن عو مل   شود يم شني کستر من

نون د در   هاار درد م محال    ييعدم زو نا ،يجلد ريندک نم نارس آنها، بايت   فيضع يبه ساختار عرمق

  شاره کرد.   يديکامل مر هيمتنوع م ير م   م زغذ يقيزنر يآ ،  د رمها

 يهاا  آنهاا سارم   نيباشند کاه  ن مهمتار   يم شني کسترمن جاديقادر به   يقيزنر يها  ن محلو  ياريبس

 م م نمپرسورها ر  نام برد. ها کيوزيب ي، آنت  TPN يها م محلو  ميدکسترمن با غلظت باال، کلس

 TPN ايتيدر انمندينون د   ن يبهتر  ست بر  يم مقوع ننرمن بايت شني ن برمن  کستر من يريشگيپ يبر 

 ساتفاده    CV LINEم  PICCمانناد   يمرکان  ديا مر يرمن  ن کتترها 7 ن  شيب يطو  مدت بستر ايم 

 نيا ن دهوشامن  و يا  نفون يم  ستفاده  ن پمپ هاا  يديمر ريم چک منرر مس مني  يها کرد. گريتن رو

مناساب   تيريم ماد  عيسار  صير  کاهش دهد. باه هار حاا  زشاخ     شنيشانس برمن  کستر من زو ند يم

 .باشد يمهم م اريدر کنتر  عو رض آ  بس شني کستر من

کارده باه د خال بايات م در دساترس باود         د يا به درجه شدت آ ، نوع محلو  نشات پ  عهيضا درما 

 و يا  بتد  قطع  نفون شنيدر مو جهه با هر نوع  کستر من يد رد. دستو لعمل کل يمناسب بستگ دمت يتآن

بخاش   نال باشد، عضو ر  باال نگه د شته م بسته باه پرمز  ي طر ف آ  م يها محلو  م بان کرد  پانسما 

نم باشاد  ممنان  سات ال   4م  3درجه  يها بيسرد  ستفاده شود. در آس ايممنن  ست  ن کمکرس گرم 

 د نيا الرمني.  هميکنا  قيا زنر دمت يآنت ايم  رهينشت شده ر  آسک عيآ  ما قيکانوال خار  نگردد زا  ن طر

م حاد  ن   150 قيا باشاد. زنر  يشده در بايت م تي کستر من يجهت جذب م پخش د رمها يمهم ميآنن

 دييا ماورد زا  شني منساعت  ن مقوع  کستر 6در نما  حد کثر  عهيدر محل  طر ف ضا د نيالمنيمحلو  ه

 ند رد. ريزاث نيم دمپام نينفر يزنگ کننده عرمق مانند  پ يد رم جهت نشت د رمها ني.    باشد يم

 Multiple puncture technique ن رمش  د نيا الرمنيه قيزو   به همر ه زنر يم عهيبه شدت ضا بسته

من  بد ، هار   لوگرميهر ک يبه  ن  متريليم 4درصد، 2 نيسريترمگلي ستفاده کرد.  ستفاده  ن  پماد ن نين

در ماو رد   نيمممنن  ست ماوثر باشاد. ينتاوال    يبايت و  يدر مو رد کاهش پري عهيضا يساعت بر رم 8

 کيا آلفا درنر  يها رندهيبلوک گ يبر  يد رم  ثر رقابت ني ن م نمپرسورها موثر  ست.    يناش يينشت د رم
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 عيسار  يلا ي.  ثر معموال خشود يمحل م يعرمق م پرخون و رهيد رد م منجر به شل شد  عضالت صاف د

 . گردد يم قيزنر دهيد بيبايت آس به يجلد ريصورت ن به ني ن ينتوالم گرميليم 1زا  0,5. شود يم دهيد

مادر    يهاا   ست.  ستفاده  ن پانسما  يمحل ننرمن م مد خالت جر ح دما يبه دبر انين ديمو رد شد در

 باشد. يم ديمف شني ن  کستر من ياشن يپوست يها در بهبود نخم
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 انتقال نوزاد نارس

 آزاده  یکامران
 NICU پرستاری، کارشناس پرستار

ياوق   يبخاش هاا   شاريتهء يپ ن تيا  ن زجه انمناد ينون د   بد حا  م نارس م ماادر   ن  هيکل ننهي  يبر 

 نيا . در  ديا  ر ئاه گرد  نازاا  يخادمات پر  يساطح بناد   ستميبصورت عادالنه  ستفاده کنند س يزخصص

 شوند : يم ميسطح زقس 3به  مارستانهايب ستميس

 م نون د سالم ر  د رند. يمر کن   منا   ر ئه خدمات  به مادر   بارد ر بدم  عو رض بارد ر ني م  :   سطح

ساالم،   ي ر ئه خدمات به مادر   بارد ر بدم  مسئله م نون د ييعالمه بر زو نا مارستانهايب نيدمم :   سطح

 .نديمر قبت نما نير  درما  م  ن نون د در معرض خطر ن ي نند عو رض بارد رزو يم

در ماادر   يزمام عو رض حااملگ  يبر  يقادر به  ر ئه خدمات پنشن يمر کن يوق زخصص نيسوم :   سطح

 نيا نون د   پار خطار م باد حاا  ن     ينون د   بر  ژهيم يبا د شتن بخش مر قبت ها نيباشد م همچن يم

 دهد. ي ر ئه م يدرمان-يصيخدمات  زشخ

  نتقا  نون د :   ميز ي عضا

شاامل   ميزا  يباشد.  عضا يدر ستاد  نتقا  نون د مستقر بوده م مسئو   نتقا  نون د بد حا  م ميز ني -

يوق زخصص ، متخصاص  طفاا  ، پرساتار مجارب م آمباوالنس مجهان        اريدست ايپنشک يوق زخصص 

 باشد. ي نتقا  نون د م

   نون د : نتقا يبند سطح

م  قاد مات ماورد    يزنفسا  سترسيشدت د يابي،  رن ي، حا  عموم هي مل صينون د بر  ساس زشخ  نتقا 

 ن  ناه ي نتقاا  عاالمه بار  ساتفادهء به     يسطح بند تيگردد .  هم يم يدر طو   نتقا  ، سطح بند انين

 يم هاا ير زار  ن زا  بهتار م ماوث   ينون د   مر کن مختلف  منا  بهره مر يموجود در بخش ها يزخت ها

 ساند. ي نتقا  ر  ير هم م

 مر حل  نتقا  نون د به صورت خالصه:  صو 

 آنا  يم مورد ضرمرت  نتقا  نون د م همر ه نيمذ کره با م لد.1

 مبد ء مارستا يدرخو ست  نتقا  ب.2

 مبد ء مارستا ينون د در ب تيزثب يم النم بر  هي نجام  قد مات  مل.3

 (     S.T.A.B.L.Eثبات    ينون د قبل  ن  نتقا  بر  ساس کلمهء   ختصار   تيمضع تيزثب رمند

  نتقا  م مشامره نون د   : يالنم بر  يها نشانگر

بار  سااس دساتور  لعمال      يبه مر کن زخصص شتريب يمر قبت ها يبر  ي رجاع نون د   معمول يبر  انين

 ,2000من  کمتر  ن  اي 35فتهء قبل ه ما يشود که شامل ن  يم نييمر قبت نون د   زع يها

3>Apgar score 5 م .  قهيدر دق>Apgar score 7.  5 قهيدر دق>Apgar score انيا . ن10قاه يدر دق 

 م ... ژ يبه  کس انيبدم  ن ايبا  يعيطب رغي زنفس – ايبعد  ن  نجام  ح ژ يبه  کس
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 يهمااهنگ  -ت مشاامره درخو سا  يمرکن  رجاع دهناده بار    ميمرکن  رجاع دهنده: زصم يها تيمسومل

 يهاا  يم آماادگ  صاها زشخي – شاتيدم مرکن در مورد آنما نيکامل ب خچهيزار -با پنشک مشامر يزلفن

 النم م...

 تيکه  نتقا  نون د برعهده مرکن  رجااع دهناده باشاد مساومل     ي: در صورزرندهيمرکن پذ يها تيمسومل

کاه  نتقاا  ناون د     يهم باشد. در صاورز ير  رشيشود.  منانات جهت پذ يشرمع م رشينون د  ن نما  پذ

م  نتقا   ست يز د يزا نما  رس ماريمرکن  رجاع دهنده در مورد ب تيباشد مسومل رندهيبرعهده مرکن پذ

 م...

 ن حد، درجه حر رت  شيب يثباز يکه خطر ب يبه گونه   دينون د با ير  بر  يطيمح طيشر  هينقل لهيمس

 کند. جادياند،  م سر مصد  م لرنش ر  به حد قل برس
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 مراقبت از پوست نوزاد نارس

 شهناز نسب ذوالقدر

 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

پوست يني  ن مهمترين  رگا  ها در بدم زولد  ست کاه مسائوليت زنظايم حار رت، کنتار  آب مماو د       

 سيدي ر  د رد. نون د   نارس به دليال زشانيل    شيميايي، کنتر  عفونت معايق ساني مزشنيل پوشش

نشد   ستر زوم کورنئوم م مرنينس، مستعد عفونت م ختال  زنظيم حر رت م  زالف آب ممو د شايميايي  

هستند. بخصوص در نون د   بستري در بخش مر قبت ميژه، زجهين ت م مد خالت پنشني باعث آسايب  

حماام  شاامل:   ظ ينکارچگي مکيفيت پوست نون د   نارسلذ  مر قبت بر ي حف پوستي درآنها مي گردد.

کرد  نون د، مر قبت  ن بند ناف،  ستفاده  ن نارم کنناده هاا، زميان کارد  مضادعفوني کارد  پوسات،         

جلوگيري  ن درمازيت دياپر، جلوگيري مدرما  نخم هاي يشاري م آسيب هاي پوساتي ناشاي  ن نشات    

مارستا  حائن  هميت بوده م پرستار   باا  نجاام صاحيح    عرمقي معمل جر حي در نون د   بستري در بي

  ين مر قبت ها گامي بنرو در جهت  عتالي سالمت نون د   بر مي د رند.

 حمام نون د  :

درحالي که زحقيقات قبلي من ياي م ضحي  ن  ستحمام شنامر ساني ناون د در م   درمقايساه باا حماام     

د، مطالعات  خير من ياي  ستحمام شنامر ساني نون د قند ق  سفنجي ر  بر ي نون د   نارس نشا  د ده بو

شده در م   ر  پيشنهاد مي کند. چر  که نون د   در  ين رمش گرم زر بوده م  ساترس، حرکاات مگرياه    

 کمتري خو هند د شت.

 مراقبت از بندناف:

عاات  خيار   زمين مخشک نگه د شتن بندناف در نون د   نارس زرجيح د ده ماي شاود. چار  کاه در مطال    

خشک م زمين نگه د شتن بندناف در مقايسه با  ستفاده  ن آنتي سکتيک ها بر ي جلاوگيري  ن آمفاليات    

 ن درجه  هميت ينساني برخورد ر بوده  ست. گرچه در محيط هاي محلي  ستعما  کلرهگنيادين بار ي   

 بند ناف نون د   زانه متولد شده همچنا  پيشنهاد مي گردد.

 آسیب های پوست: مراقبت از زخم و

 ستفاده  ن زجهين ت پنشني علت  صلي آسيب پوست نون د   نارس مي باشد. مطالعازي نشاا  د ده  ناد   

که  نو ع آسيب ها م نخم هاي پوستي ر  مي زاو   باا  ساتفاده  ن پانساما  نقاره م پانساما  عسال در        

ه نيان به دبريدما  د رند مفيد نون د   نارس درما  کرد. عسل پنشني به ميژه بر ي درما  نخم هايي ک

 ست م با مويقيت در نخم هاي جر حي م يشاري،  کستر منيشن،  يسنمي پاشانه پاا م پاارگي  پيادرم     

  ستفاده مي شود.
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 مراقبت در درماتیت دیاپر:

ر هبردهاي پيشگيري همر ه با  رنيابي متمرکن پوست با  بن ر، بهترين مد خلاه بار ي درمازيات پوشاک     

ک بايد حامي مو د ضرمري عاري  ن  لنل ،عطرها يا مو د نگهد رنده مانند متيل  ينمزيانيلينو   ست. پوش

باشد که ممنن  ست به سونش پوست کمک کند م خطر  بتال به درمازيت زماساي آلر ياک ر   يان يش    

 دهد.

 مراقبت در درماتیت اتوپیک:

، بانگرد ناد  زماميات پوساتي ياا زارک       ن نرم کننده ها مي زو   بر ي  رزقاء عملنرد حفا تي پوسات 

خوردگي پوست م جلوگيري  ن درمازيت  زوپيک  ستفاده کرد. خطر  باتال باه  گنماا م درمازيات شاامل      

 ختال  در عملنرد سد  پيدرمي، سابقه شخصي يا خانو دگي، آلر   هاي غذ يي م ستنشاقي، ياکتورهاي 

 مي باشد. Filaggrin   محيطي، آلر   هاي زماسي م زحريک کننده ها م نقص 
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 بهبود کيفيت در ترخيص و پيگيری نوزاد نارس

  نیک فرید لیدا
 استادیار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده پرستاری و مامایي 

بهبود کيفيت رمينردي سيستمازيک م رسمي بر ي زحليل  جر ي عملنرد باليني م زالش هاي بهبود 

ست. رمينردها يا مد  هاي متعددي بر ي جمع آمري م زحليل  طالعات م آنمو  زغيير مجود آ   

د رند. مشنالت کيفيتي در مر قبت سالمتي ناشي  ن م ريانس هاي موجود در بالين، مصرف کم يا بيش 

مصريي يا بد مصريي در خدمات مر قبتي، م عدم  نطباق با خو ست ها در مر قبت  ست. زالش هاي 

ارکتي در بهبود مد مم کيفيت رمشي کاربردي بر ي يهم بهتر م  رزقا  ر يه ي مر قبت سالمتي در مش

بخش هاي مر قبت ميژه نون د    ست.  جن ي مهم مورد  شاره در  کثر رمينرد ها بر ي بهبود کيفيت در 

غيير در بخش مر قبت ميژه نون د   شامل  ستفاده  ن بهترين شو هد در دسترس بر ي حمايت  ن ز

عملنرد بالين،  نطباق زغيير ت باليني با هر بيمارستا  م ساختار سانماني آ ، سر مدبود ، شبنه هاي 

 مشارکتي درمني م برمني بر ي زباد  زخصص م  بن رهاي  لنترمنيني بر ي جمع آمري م مشارکت  ست. 

لدين بر ي  د مه ي مر قبت  ن نقطه نظر پرستاري  ما مرکن زوجه در حين زرخيص رمي زو نمند ساني م 

 ن نون د  ست. م لدين در طو  نما  بستري بود  آ  زنش رم ني م عاطفي نيادي ر  متحمل مي شوند. 

 ين  مر ممنن  ست با ننديک شد  به نما  زرخيص زشديد شود چر  که آنها شايد خود ر  آماده ي 

ن قدم بر ي حمايت م لدين بر ي نما  پذيرش نون دي با چنين شر يط نبينند. شناسايي زنش ن ها  ملي

زرخيص م پس  ن آ   ست. يني  ن ر هنارهاي بسيار موکد مر قبت خانو ده محور با  رزباط دمجانبه بين 

م لدين م زيم درماني م مر قبتي  ست که نما   نتقا  مر قبت ر  با  ر يه ي حمايت عاطفي، آمونشي م 

 طبي م مالقات در منن  ير هم مي کنند. 

ر بحث يوق رمينردهاي  مرمني در  ين مقوله بر ي بهبود کيفيت خدمات  ر يه شده به نون د   نارس د

 پس  ن زرخيص مورد نظر قر ر گريته  ند. 
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 تيا بار موفق  ایماد  يو ماولت  نگينوع آماوزش تلاه نرسا    ردويتاث سهیمقا

  نوزاد نارس يردهيش
 3 حسنی بسكاباد ،3 قهیصدي حانیر، 2 مهوان خداپرست ،1 طاهرهي صادق

بجنورد،  ،يخراسان شمال ينوزادان، دانشگاه علوم پزشك ژهیو یمراقبتها یارشد پرستار يکارشناس. 1

 یماريب اريدانش .3، رانیمشهد، ا یيماما یکودک، دانشكده پرستار یگروه پرستار اریاستاد .2، رانیا

 رانیمشهد، ا ينوزادان، دانشگاه علوم پزشك یها

سانگار  ست  يمر قبت طيمح کي جادي صل مهم در   کيدر مر قبت  ن نون د نارس،  نيم لد کرد زو نمند

به  صيزرخ نيم ح مارستا يمادر  ن جمله آنهاست. آمونش د د  در طو  بستري در ب ريبا ش هيکه زغذ

کارد    ريدرگ شگردد.  ن رم رييگيپ ديم با ستين ي ما کاي شود، يمحسوب م يقدم  ساس نيلعنو    م

 ييزو نا ،يردهيش تيباشد .مويق يم ايمد يم مولت نگيمر قبت  ن نون د نارس، زله نرس نديمادر   در يرآ

م  نگيله نرسا نوع آمونش ز ردميمطالعه، زاث ني. هدف  ن  دهد ينون د ر  نشا  م يردهيمادر در  نجام ش

 .باشد ينون د نارس م يردهيش تيبر مويق ايمد يمولت

 NICU در بخش نناا  م  يهفته بستر 37- 35ماه، بر نون د   6به مدت  ينيبال ييپژمهش،کارآنما ني 

مادر بود  نجام شد. نموناه هاا باه     ريغالب آنها ش هيم قائم مشهد که زغذ ني مام رضا،  م  لبن مارستا يب

م  نگيزلاه نرسا   مشنون د( قر ر گريتند م آماونش باه دم ر   30ر دم گرمه مد خله هرگرمهد يطور زصادي

 BEETم IBFATدر هر دم گرمه مورد مقايسه قار ر گريات م  ن  بان ر    يردهيش تيبر مويق ايمد يمولت

مساتقل(   ي سانوئر م زا   ي کايم  ساتنباط  يفيد ده ها با رمش آمار زوص ليم زحل هي ستفاده شد م زجن

 .شد نجام 

مجود  يمادر، در دم گرمه آمونش زفامت معناد ر ريش ا يجر تيمادر نون د م مضع ريبا ش هيزغذ نيانگيم

با هم  يمن  قبل م بعد  ن مد خله در دم گرمه آمونش نيانگينون د، م د يمن تيمضع .(< p 05/0د شت 

قبل م بعاد  ن   ايمد يمولت م نگي ما در دم گرمه آمونش زله نرس ..(< p 05/0ند شتند  يزفامت معناد ر

 .(< p 05/0د شتند  يمد خله زفامت معناد ر

 هيا ، زغذ(BEETمادر به هر دم رمش، بر ريتار مادر م نون د در شيردهي بر  ساس  بان ر  يردهيش آمونش

 .د رد نسا ي ريزاث يردهيموثر نون د، زعد د ديعات م مدت نما  ش

 يدهريش تيآمونش، مويق ا،يمد يمولت نگ،نرسي زله
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ميزان آلودگي صوتي در بخش مراقبت ویژه نوزادان بيمارستان نهام دی تربات    ارزیابي

 1397حيدریه سال 

 3 مسعود شاه محمدی، 2 بابک تیمورزاده ،1 اعظم مومنی زاده
 فوق تخصص نوزادان، کارشناس پرستاری. 2، ارشناس ارشد مراقبت ویژه نوزادانک. 1

. زغيير ت عو مل م محرکات يينيناي محايط   مقدمه: نون د نارس قادر به زحليل م درک سر م صد ي محيط مي باشد

د. يجاد ياک محايط   سبب زغير ت معني د ر در يشار خو  م حرکات نون د م زنش هاي م  سترس هاي ناون د ميشاو  

لاذ  يان   . م کاهش بيقر ري م  سترس نون د   ميشود مطلوب سبب کاهش ميانگين يشار خو  سيستو  م دياستو 

 مطالعه با هدف بررسي مکاهش سرمصد ي بخش مر قبت ميژه نون د   صورت گريت.  

ممتناامب  ن   سااعت باه صاورت زصااديي    24رمش کار: درطو  يک هفته دررمنهاي غير زعطيل ساطح سرمصاد در   

نماا  مينيات پنشانا  همار ه باا       (مناا  ثابات   6شب مدر سه شيفت صابح، عصار مشاب ر در    11صبح زا7ساعت 

پرستار   بر بالين  نون د،صد ي آالرم زجهين ت ،صد ي زلفن ها ،صد ي مزنيالزور ،صد ي  ننوبازور،صد ي کشاوها( باا   

   .بت شد ند نه گيري مثdBA ستفاده  ن دستگاه صد  سنج در مقياس 

دساي بال   55,40م62,60، 63,25يايته ها :  متوسط زر ن صوت در نما  هاي صبح ، عصر مشب به زرزياب بر بار باا    

 ند نگيري شد که باالزر  ن سطح  ستاند رد بخش مر قبت ميژه نون د   بود. لاذ  ماد خالزي در خصاوص ساانماندهي     

ماي آياد،  صاورت گريات همچناين جهات ماادر           سانماندهي مر قبت هايي که  ن نون د بعمال  محيط يينيني م

بار ي   جلسات د خل بخشي برگن رشد م جنم ت آمونشي مبني بر رعايت سنوت در  ختيار  يشاا  قار ر د ده شاد. م   

دمره هاي آمونشي د خل بخشي مآمونش ماد مم  در خصاوص مر قبات هااي زنااملي ناون د   مکااهش         پرستار  

مورد  ند نه گياري  6شد. پس  ن  جر ي مد خالت مجد  مين   زر ن صوت در ين ماهه برگن ر 6سرمصد  در طو  دمره  

 مثبت شد.

 ن حاد  NICU  نجام شد متوساط محاد کثرميانگين زار ن صاوت      16نسخه  spssيايته ها: آنالين د ده ها با نرم  ين ر 

ر معناي د ر  پاس  ن  جار ي ماد خالت متوساط محاد کثر زار ن صاوت باه طاو          .(بيشاتر باود  db65-45 ساتاند رد   

 P= .9زاا   8دسي بل گن رش شد  م  صد  بطور ثابت باين سااعت    96,56متوسط سطح صد  ( کاهش يايت 

دساي   100زا  80 صبح  بود که  ين مين   بر بر با 10زا 8صبح در طو  ر ند پنشنا  باپرستار   در محدمه ساعتي  

دسي بل ثبت شد ميان     85 ت م مانيتورها ندرزا بل ثبت گرديد. سطح صد ي حاصل  ن  خطارهاي هشد ري زجهين

 بعد  هر بود. 5زا3صبح م  5زا 11دسي بل بين ساعت 60صد ي کمتر  ن 

نتيجه گيري: نتايج  ين مطالعه نشا  د د  نجام مد خالت مذکور زو نسته مين   متوسط محد کثرزر ن صوت باه طاور   

 NICUآمونشي  ريتاري جهت کاهش ساطح صاوت در   معني د ري کاهش دهد. لذ  پيشنهاد مي شود زا مد خالت

به کار برده شود زا زغيير ت يينيولو يک م ختال  خو ب درنون د   کاهش پيد  کند مبه رشد زنامل عصابي ناون د     

 کمک شود.
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 ینوزادان با آلرژ هیتغذ

 هیراض یسنگسر دکتر
 تهران يشكدانشگاه علوم پز اریفوق تخصص نوزادان ,استاد

مادر  ست . در نون د با سابقه  آلر ي باه   ييغذ  مير  ميمادر با زنظ ريش هيزغذ نيبهتر ينون د با آلر  در

 مينون د؛ زنظ نيدر   تيشود در صورت  ثبات حساس يم هيمادر زوص ريش يدر يرنند قبل يپرمزئين گام

خشک  ستفاده  ري د مجبورست  ن شنون نهي ست.در صورز يمادر ضرمر يگام اتيبدم  لبن ييغذ  مير 

 .کمک کننده  ست نهيآم دي س يخشک حام ريم  ش نيدرمليه يخشک ها ريش دينما

 :شيرهاي با پرمزئين هيدرملينشده  

 حار رت  ايا  يما يآنن ينادها ييرآ لهيآنهاا باه مسا    نيهستند که پارمزئ  ييخشنها يرآمرده ها ريش ني 

dيرآمرده ها به دم صورت عمده مجود د رند نيآمده  ست.  کوچک در  اريشده م به  ند نه بس نيدرمليه:  

 .HA شده ؛ نيدرملينسبتا ه نيخشک با پرمزئ ريش - لف

 . وريجون يپکت منتوم؛يل؛آليميژ ؛پرمجستي؛نوزر ميشده مانند پکت نيدرمليخشک کامال ه ريش - ب

 يه باه صاورت نساب    سات کا   whey نيپارمزئ  يشده زنها حام نيدرملينسبتا ه نيخشک با پرمزئ ريش

خاود ر  حفاظ کارده  ناد      يها ني ن پرمزئ يهنون مقد ر ننهيبا زوجه به   نيشده  ست.  بنابر  نيدرمليه

 يبار   رهايشا  نيا يار مرده هاا مانه بهتار آنهاسات . ن        نيا   تيمجود د رد.من تيحساس جادي حتما   

خشک   ريمجبور  ست  ن ش منمل ايبه طور کامل  رخو ريکه ش يدر مو رد تيحساس جادي ن   يريشگيپ

 .شود يم هيمجود د رد زوص يدر يرنند قبل ي ستفاده کند مسابقه  آلر ي به پرمزئين گام

 ريزو     ستفاده کرد.در ش يم يبا آلر  رخو ريشده جهت درما  ش نيدرمليخشک کامال ه رييقط  ن ش 

 نيشاوند. باد   يما  نيدرمليا ه ارکوچکيبسا  يها نيبه پرمزئ ريش يها نيپرمزئ ن؛يدرمليخشک کامال ه

خشاک   ريبه دم دسته شا  نيدرمليخشک کامال ه ريشوند . ش يم تيحساس جاديبه ندرت باعث   قيطر

شااود.  يماا ميزقساا Wheyنيبااا پاارمزئ نيدرملياام کااامال ه نيکااانئ نيبااا پاارمزئ نيدرمليااکااامال ه

 ي؛ پکت يباشد. پکت يم نيکانئ نيبا پرمزئ نيدرمليخشک کامال ه ريش منتوميل؛آليميژ ؛پرمجستينوزر م

 يوبيارآمرده هاا مانه خا     نيباشد. متاسفانه   يم Whey نيبا پرمزئ نيدرمليخشک کامال ه ريش وريجون

د رد  ينينسابت باه  ناو ع کاانئ     يمنه بهتر Whey نيبا پرمزئ نيدرمليخشک کامال ه ريند رند. گرچه ش

 .نديآ يمنه ها کنار م نيبا   رخو ر  ي کثر ش يمل

 :(AA ژ يم نوزر مElecare ؛ Neocate   مانند نهيآم دي س يخشک حام ريش =

 تهيهساتند کاه  ن لحااظ مانه م  ساموالر      ناه يآم يدهاي سا  يحام نيپرمزئ يخشک ها به جا ريش ني 

 نيا شاده ن  نيدرمليا خشاک کاامال ه   ريشود که به شا  ي ستفاده م يرخو ر نيدر ش ينامطلوب هستند مل

  .باشد يبه آ  کم م يخشک ها باال  ست م دسترس رينوع ش ني  متيق گريد يد رند.  ن سو تيحساس
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مادر:  ريبا ش یانحصار هیمشخصات مادر با تداوم تغذ يارتباط برخ يبررس

 یمطالعه مرور کی

ی نرگسم ، 4 دایوی ریآقام ،3 گلبهاری قادرخان، 2 الیلنسب  یهاشم ،1 فرزانهی ظاهر

 5 الهام
1- PhD پژوهشكده توسعه ساالمت، دانشاگاه علاوم     ،ينيمراقبت بال قاتيمرکز تحق ،یبهداشت بارور

 ،ينيمراقبات باال   قاات يمرکاز تحق  ،یيارشاد ماماا   ي: کارشناس -2، رانیکردستان، سنندج، ا يپزشك

ارشاد   ي: کارشناسا  -3، رانیا کردساتان، سانندج، ا   يسالمت، دانشگاه علوم پزشكپژوهشكده توسعه 

کردساتان،   يپژوهشكده توسعه سالمت، دانشگاه علاوم پزشاك   ،ينيمراقبت بال قاتيمرکز تحق ،یيماما

پژوهشكده توساعه ساالمت،    ،ينيمراقبت بال قاتيمرکز تحق ،یيارشد ماما ي: کارشناس، رانیسنندج، ا

 تاه يکم ،یيارشد آموزش ماما يکارشناس ی: دانشجو، رانیکردستان، سنندج، ا يزشكدانشگاه علوم پ

 رانیکردستان، سنندج، ا يدانشگاه علوم پزشك ،یيدانشجو قاتيتحق

ماه  م  بعد  ن زولاد   6در  ييمادر به زنها ري ن ش رخو ريش هيمادر به زغذ ريبا ش ي نحصار هي: زغذمقدمه

 هيا مااه، زغذ  6زاا   رخو ر  يسوم ش کييقط  ،يانما  بهد شت جهانس ني. بر ساس زخمشود ي طالق م

رشاد م   يبار   وعنا  نيکااملتر  ، ي هيا منباع زغذ  ني ست که   يدر حال نيمادر د رند م   ريمنحصر با ش

مشخصاات   ي رزبااط برخا   يبه بررس ميبرآ  هست ييمرمر رم  ني. لذ  در  باشد¬يم رخو ر  يزنامل ش

  .ميمادر بکرد ن ريبا ش ير نحصا هيمادر با زد مم زغذ

زاا   2018 هااي  مطالعات  نجام شاده م مساتند در ياصاله ساا      ،ييرم  يمرمر ن ي در: ها م رمش مو د

 ,Pubmedهمچاو   ير نا ير يغ يمعتبار علما   هااي ¬گااه ي. محقاق  بتاد  در پا  شود يم يبررس 2019

Googlescholar, Springer, همانناد  ير نا ي  يعلما  يگاهاا يم پا Iranmedex, SID, Magiran  م

 هيا مادر، علال عادم زاد مم زغذ    ريبا ش ي نحصار هي: زغذيديبا کلمات م عبار ت کل کشور يمجالت علم

 ي نحصاار  هيم زغذ يمادر م مشخصات مادر ريبا ش ي نحصار هيموثر بر زد مم زغذ يياکتورها ،ي نحصار

 همقالا  10شد کاه  ن   ايتيالعه مط 24 تيبه جستجو پرد خت. در نها ير ني  رخو ر  يمادر در ش ريبا ش

  .دگردي  ستفاده زر مرزبط

ماادر م شاغل ماادر    رزبااط      ريبا شا  ي نحصار هيزد مم زغذ نيبدست آمده، ب جي: بر ساس نتاها ايتهي

 ايا شاغل پااره مقات     د ر ي مادر   به نسبت د ر مادر   خانه که يمجود د شت؛ بطور د ر يمعن يآمار

سان م   نيبا  اطمطالعات مربوط به  رزب جيد شتند؛  ما نتا زري يطوالن ير نحصا هيزمام مقت، مدت زغذ

شارمع م زاد مم    نيبا  نيمتناقض بود. همچنا  رخو ريش ي نحصار هيمادر   م زد مم زغذ التيسطح زحص

م نگرش مادر    رزبااط مجاود ند شات،  ماا      يآگاه ،ي جتماع تيم سو د سالمت، حما ي نحصار هيزغذ

ماادر   ريباا شا   يار نحص هيطو  دمره زغذ شيباعث  ين  يدر دمر   بارد ر يردهيمشامره ش هاي برنامه

ماادر  رزبااط    ريباا شا   هيم زد مم زغذ يردهيمادر   در ش يخود کارآمد نيمطالعات ب نيشده بود. در  
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 هيا  ن کااهش طاو  مادت زغذ    يحااک  نيهمچنا  هاا ¬ايتاه يمشاهده شاد.   د ر يم معن ميمستق يآمار

 .بود رم  سترس ماد يدر مو رد ضعف سالمت رم  ،  ضطر ب،  يسردگ مادر ريبا ش ي نحصار

ماد مم  ن آناا  م    تيا به مادر   شاغل م حما ژهيمطالعه ضرمرت زوجه م ني  جي: نتايريگ جهيم نت بحث

 برناماه  ساني يبا غن گري.  ن طرف ددهد يمنحصر ر  نشا  م يردهيزد مم ش يالنم بر  د تيزمه جادي 

 به مثبات  زو   مي ها برنامه نيم مشارکت د د  همسر   در   يدر دمر   بارد ر يردهيمشامره ش هاي

 .منحصر کمک نمود هزغذي به نسبت مادر   نگرش شد  زر

 يمطالعه مرمر ،يردهيمادر، ش ريبا ش ي نحصار هي: زغذيديکل کلمات
  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

110 

 

Discharge planning for premature infants (review of new articles( 
Taheritafti Roya  

Assistant professor of Shaheed Beheshti University of Medical Science 

Infants who were born preterm and require neonatal intensive care remain at 

increased risk for morbidity and mortality following discharge from the neonatal 

intensive care unit (NICU .) 
Careful discharge planning is required to minimize the risk of morbidity and 

mortality from premature discharge and to prevent prolongation of the hospital stay in 

an infant ready for discharge. It includes assessment of the neonate's medical status 

and readiness for discharge and preparation for families to care for their infant at 

home. 
Discharge planning should be developed by a multidisciplinary team consisting of 

parents, neonatologists, nurses, physical therapists, dieticians and pharmacists. 

Discharge planning consists of three parts: 
o Neonatal planning                         
o Family planning  
o Transition planning and post-discharge care 
 In neonatal planning we must check neonatal status and readiness for 

discharge. The neonate must be able to maintain temperature in open crib 

and adequate oral feeding to promote appropriate growth and weight gain. 

He must be having adequate cardiorespiratory control without episodes of 

apnea and bradycardia at least five days after discontinuation of caffeine 

before discharge. We should complete the routine screening including : 

a. Metabolic and genetic disorders (if needed) 
b. Retinopathy of prematurity for infants with gestational age <30 weeks and 

birth weight<1500 gm 
c. Hearing screening using auditory brainstem response  
d. Other screening tests based on clinical settings may include brain imaging 

and laboratory studies (eg, complete blood count or alkaline phosphatase) 
e. Routine immunization based on chronological age  
 In family planning we must consider Parental education and readiness and 

competency in the daily care of their infant and demonstrate knowledge of 

normal behavior of their infant and ability to recognize signs and symptoms 

of illnesses that require medical consultation. 
 In Transition planning and post-discharge care Specialty follow-up and If 

appropriate, appointments scheduled for post-discharge follow-up with 

subspecialty services must be considered. 
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Internet of Medical Things (IOMT) in E-health and M-Health: Issues 

and Applications 
Nami Mohammad Reza 1, Saneipour Zhila  2,  
1Faculty of Electrical, Computer, IT, and Biomedical Engineering, Islamic Azad University- 

Qazvin Branch, Qazvin, IRAN, 2* Nursing, Be'sat Hospital, AJA University of Medical 

Sciences, Tehran, IRAN 

It is anticipated that the demand for personal healthcare applications will increase 

sharply. In the traditional medical mode, the quality and scale of medical service can't 
meet the needs of patients. As IOT converge various domains, we focus on research 

contribution of IOT in healthcare domain and describe Internet of Medical Things 

(IOMT) as a solution. IOMT is playing vital role in healthcare industry to increase 
the accuracy, reliability and productivity of electronic devices. Researchers are 

contributing towards a digitized healthcare system by interconnecting the available 

medical resources and healthcare services. This paper presents IOMT concepts 
including definitions, characteristic, issues and major challenges. 
Background and Method: Basically IOT is the inter-networking of electronic 

devices to enable exchange of data between devices for specific domain 
applications. It is of great significance to establish a set of family oriented remote 

medical surveillance system based on mobile Internet as called m-health, which is 
used to analyze, capture, transmit and store health statistics from multiple resources, 

including sensors and other biomedical acquisition systems.  
Table 1- Depicting yearly contribution in context of IOMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M-health offers an elegant solution to a problem commonly faced in the medical 

field: how to access the right information when and where needed in highly dynamic 

and distributed healthcare organizations. Contribution of different researchers in the 
field of IOT from different resources has been showed in Table1. 

Results: There are some applications in medical domain such as Smart medical 

nursing healthcare system for patients and IoT based smart medical health band 
implemented and delivered in 2016. In IOT applications, the patient healthcare 

information is the most critical information that should be kept in safe hands. All the 

applications we researched are from the medical healthcare systems. Most of the 
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applications are from the research papers which are published in 2016. So, our 

researched applications are up to date. In fact, we have selected these applications on 
the basis of contribution of different researchers in the field of IOT from different 

resources. Table 2 Shows number of applications researched in the field of IOT from 

year 2012 up to 2016.  
 Table 2: Some of APPLICATIONS OF IOT 

Year Authors Application No. 
2014 Chao-His [3] Medical Nursing System 1 
2014 YuanJieFan [4] Smart Rehabilitation System 2 
2016 Rashmi Singh [5] Mobile electronic medical 

health care system based on IOT 
3 

2016 Michael Fischer [6] Medical Bot 4 
2016 Pallavi Chavan et 

al [7] Remotely ECG 
5 

IOT has many advantages to individuals, society, the environment, consumers and 

business. IoT enable the doctors and hospital staff to do their work more precisely 

and actively with less effort and intelligence. IOMT makes life more convenient. It 
manages diseases real-time, improves patient care quality and reduces costs. 

CONCLUSION: We have discussed mainly the applications, future challenges and 

benefits of Internet of things (IOT) based on the work done by different researchers in 
the field of IOT. All the applications we researched are from the medical healthcare 

systems. Most of the applications are from the research papers which are published in 

2016. We believe that if these challenges are met in the field of IOT, we can improve 

IOT standard in the field of medical care. IOT can provide more reliable and better 

services in the field of medical health care.  

Keywords: Internet of Medical Things, Information Systems, m-health, Nursing 
Informatics.  
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مرکاز   رمادردريباناک شا   یوتااه مادت راه اناداز   ک یامادها يپ يبررس

 یشاهد-(: مطالعه موردNICUنوزدان ) ژهیو های مراقبت

ی فوالد، 3 عاطفه دزواریس، 2 یلیفرشباف خل زهی،  دکتر عز1 محمدباقر ینیدکتر حس

 5 سهینف ینی، حس4 الیناز
1.Associate Professor of Neonatology, Pediatric Health Research Center, Tabriz University 

of Medical Scences,Tabriz ,Iran,  Assistant Professor, Aging Research Institute, Physical 

medicine and rehabilitation Research Centre, Tabriz University of Medical Sciences, 

Tabriz,  Iran, 3. Department of Nursing, Urmia University of Medical Science, Faculty of 

Nursing and Midwifery, Tabriz, Iran, 4. Alzahra Hospital, Tabriz University of  Medical 

Sciences, Tabriz, Iran, 5. Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, 

Tabriz, Iran. 

باا   هيا د رد. زغذ يمهما  يايمهم بوده م من  اريبس  نسا  جهت رشد م سالمت نون د   نارس ري: شمقدمه

حا  مادر    نيبا   باشد، ينون د   نارس م ژهينون د   به م ريمرو م م يعامل خطر مهم بر  کييرموال 

 ني( بهتري هد ئ ري ش ر نسا يش تيموقع نينون د ند شته م در   هيجهت زغذ ريش يبه  ند نه کاي شهيهم

مرکان مر قبات     کيا در  ريبانک ش يکوزاه مدت ر ه  ند ن يامدهايپژمهش پ ني. در  باشد يم نيگنيجا

 . ديگرد ينون د   بررس ژهيم يها

 181ناون د ناارس     366که در آ   باشد يم يپژمهش  ن نوع مطالعه مورد شاهد نيم رمش کار:   مو د

در بخاش   ي(  بستررينک شبا  ند ني نون د بعد  ن ر ه 185م  ريبانک ش ي ند ن-نون د در گرمه قبل  ن ر ه

 يقبال  ن ر ه  ناد ن   ،ينماان در دم بانه  ر  ي -ني لنهر  زبر يدرمان ينون د   مرکن آمونش  ژهيم يمر قبتها

 تيا شاامل آنترمکول  هيا  مل يامدهايقر ر گريت م پ يمورد بررس ريبانک ش يم بعد  ن ر ه  ند ن ريبانک ش

 ساه يبا هام در دم گارمه ماورد مقا    ريم مرو م م رسيد سيم سکس ينارس ينوپازي(، رزNECننرمن    

شاامل   يليم زحل يفي ستفاده  ن آمار زوص با SPSS/Ver 23د ده ها در نرم  قن ر  ليم زحل هي. زجنديگرد

  نجام گريت. کيلجست و يمستقل م آنمو  رگرس يز شر،يي ،يمجذمرکا

در دم گارمه   هيا   بودند.  ن نظر زغذهمسا بايزقر هيپا يم نون د ي:. دم گرمه  ن نظر مشخصات مادرجينتا

 ريخشک م شا  ري( نون د  ن ش14/54 % 98مادر م  ري( نون د منحصر   ن ش23/18 % 33 ريقبل  ن بانک ش

( ناون د  56/7 % 14م   يي هد  ريمادر م ش ري( نون د  ن ش81/90 % 168 ريمادر م در گرمه بعد  ن بانک ش

نون د گن رش  21در دم گرمه  ن نون د   نارس جمعا  ينوپازيرز ن  ينمودند. م هيمادر زغذ ريمنحصر   ن ش

مباتال باه    ري( نون د بعد  ن بانک شا 2/2 % 2م  ري( نون د قبل  ن بانک ش5/10 % 19زعد د  نيشد که  ن  

 ن  يا ( . مAdjusted OR=0.139: 95%CI=0.031 to 0.631, p=0.011 ديا گان رش گرد  ينوپازيرز

( نون د م بعد  ن باناک  4/4 % 8 ريدم گرمه، قبل  ن بانک ش نيم باالزر  در ب 2 ننرمن    درجه تيآنترمکول

 Adjusted OR=0.108نناارمن   گاان رش شااد     تياا( نااون د مبااتال بااه آنترمکول 5/0 %1 ريشاا

95%CI=0.031 to 0.909, P=0.0414/9 %17 ريقبل  ن بانک ش  رسيد  سيسکس ه بتال ب ن  ي(.  م )
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 ,P=0.034 0.908د ر بود   يمعن يدم گرمه  ن نظر آمار ني( نون د که ب2/2 %4 رينون د م بعد  ن بانک ش

 Adjusted OR=0.285: 95%CI=0.089 toيدم گرمه  ن لحاظ آماار  نيب ريمرو م م ن  ي(.  ن نظر م 

 P=0.527مورد بعد  ن بانک  8مورد به  15 ن  ريزعد د مرو م م  يمل تمجود ند ش يد ر ي( زفامت معن

 .ايتياهش ک ريش

مر قبت  هاي¬در بخش ريبانک ش  ند ني¬ننته بود که ر ه ني  يايمطالعه حاضر گو جي: نتايريگ جهينت

ر  باه   رسيا د سيسکس نيم همچن ينارس ينوپازيننرمن   م رز تي بتالء نون د   نارس به آنترمکول ژه،يم

 کاهش د د.  يريطور چشمگ

 نون د  ، نون د نارس ژهيبخش مر قبت م  ،ريکوزاه مدت، بانک ش يامدهاي: پيديکل کلمات
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 در مراقبت از نوزاد ینور يتوجه به آلودگ

 رایسم شهباززادگان دکتر

 لياردب يپزشك 0645دانشگاه علو ،یيماما یدانشكده پرستار ،یيماما ارگروهیاستاد

گفتاه   يمصانوع  يبار  ثار نورهاا    طيمحا  کي ن حد  شيبه رمشن شد  ب ينور يم هدف: آلودگ سابقه

زو ناد   يما  ينور يباشد. آلودگ ينون د نارس م ژهيرسا  به نون د به م بي. نور  ن منابع بالقوه آسشود يم

ضاربا    شيمانناد  يان    کيولو ينيي ر تييخو ب نون د م زغ تيفيم ک يريموجب  ختال  در رمند من  گ

ناور بار من     ري ن زاث يشو هد نير نون د شود. همچند ژ يقلب م زعد د زنفس نون د م کاهش  شباع  کس

پاژمهش باا هادف     نيا شده  ست.   ايتينمدرس  ما ين  يم حت يهنگام زولد، کوزاه شد  طو  حاملگ

 در مر قبت  ن نون د    نجام شد. ينور يآلودگ يبررس

 ,Light pollution يم  ه هاا  ديا باا کل  ي طالعااز  يگاههاا يمطالعاه باا جساتجو در پا    نيا کار:   رمش

Neonatal care  ديم مطالعه کتب  نجام گرد. 

 کي يي ست که عبارت  ن رمشنا Foot- Candle ييشدت رمشنا يري ند نه گ ي ن  بن رها ينيها:  ايتهي

بخاش   ييرمشنا ن  يباشد. بر  ساس  ستاند رد م يم يمتر يسانت 30رمشن کرد  زا ياصله  يشمع بر 

 ي. بار  سات   Foot- Candle ميم در شب نا  20زا  10 نيدر رمن ب يدنون د   در حالت عا ژهيمر قبت م

باشد. النم به ذکر  ست کاه   يم يکاي Foot- Candle 100-60نون د م  نجام  قد مات  تيمشاهده مضع

 ينارسا  ينوپااز يرز ناه ي سات. در معا  Foot- Candle 1024 شهي ن پشت ش ديخورش يعينور طب ن  يم

 ROPمعااد  شاود،   يچشم نون د زابانده م هي قهيمدت دم دق ينوپ طکه با  يتالموس ي(، نور Foot- 

Candle 2000 ست. وستهينور به مدت سه ساعت به صورت پ  

ديااع   يبا  اديا د شتن پلک ناانک در بر بار ناور ن    لي: نون د   بخصوص نون د   نارس به دليريگ جهينت

م مر قباا  ساالمت آماونش     نيه م لدب ينور يهستند. النم  ست که در جهت حفا ت نون د    ن آلودگ

 منانات  بودها م به مارستا يدر منان  م ب ينينيي يموضوع،  ستاند ردکرد  يضا تيد ده شود م به  هم

 شود. يشتريدقت ب ن تيم زجه

 ,Light pollution, Neonatal care مر قبت  ن نون د ،ينور ي: آلودگيديکل کلمات
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Vitamin D Status in Mothers and Preterm Infants  
Kashaki Mandana, , Saboute Maryam 
Shahid Akbarabadi Clinical Research Development Unit (ShACRDU), Iran University of 

Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran 

Abstract 
Background: Given the high prevalence of vitamin D(vitD) deficiency in preterm 

infants on total parentral nutrition(TPN)  and the negative effects of this deficiency, 

the vitD status and the risk factors of vitD deficiency should be evaluated and studied 

in order to prevent the deficiency of vitD and its complications. 
Methods: This study was a cross sectional study in which 25(OH)D, calcium(Ca), 
phosphorus(P), and alkaline phosphatase(Alk) levels were measured in infants of 

GA<37 weeks receiving TPN in the first 24 hours after birth and two weeks after 
receiving TPN. Maternal 25(OH)D, Ca, P, and Alk levels were also measured in the 

first 24 hours after delivery. Moreover, the relationship between neonatal and 

maternal vitD, Ca, P, and Alk was measured before and after TPN. 
Inclusion criteria: infants with no asphyxia, that were expected to undergo TPN for 

two weeks. Infants did not receive corticosteroids and anticonvulsants. Mothers did 

not receive medication during pregnancy. 
Results: The mean of 25(OH) D level in infants was significantly decreased after 2 

weeks; therefore, the mean at birth, in the group of GA<30 weeks before and after 

TPN was 49.44±32.12 ng/ml and 34.99±23.15ng/m and in the group of GA≥30 

weeks before and after TPN was 33.64±16.24ng/ml and 26.26±9.86ng/ml, 

respectively. 
The neonatal vitD status at birth and at two weeks of age had a strong, direct and 

significant relationship with maternal vitD at the time of delivery, but the neonatal P, 

Ca and Alk level had a direct and significant correlation with maternal P, Ca and Alk 
level only at the time of birth, and unlike vitD, this relationship decreased 

significantly after two weeks. 
Conclusion: It seems that the cause of this significant decrease in vitD status cannot 

be attributed to vitD deficiency in mothers only; rather this decrease is relevant to the 
lack of fat-soluble vitamins such as vitD in TPN solutions available in our country. 

The main recommendation of the present study is that by adding fat-soluble vitamins 

to TPN from the first days of life, the deficiency of these vitamins in preterm infants 

on TPN and its complications can be prevented. 
Keywords: vitamin D deficency, hypocalcemia, premature infant, preterm neonate, 

total parentral nutrition, TPN 
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 در نوزادانa.E.E.G نگیتوريمان

 شمس اله پور ینور دکتر

  يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك اريفوق تخصص نوزادان و دانش

ماد مم عملنارد    نگيتوريمان يبر  يمتدAmplitude-integrated Electroencephalography  مرمنه

بادم    يطاوالن  يسااعتها  ينون د   بر  ژهيمر قبت م يدر بخشها يمغن نون د    ست که بطور رمن  ينمن

کارد    لترميشارده يي هيمتد برپا نيشود. ساس   ي ستفاده م ينون د م  قد مات پرستار تيخل با يعالزد 

 نااهيپااس نم يتيوياادر نماادت مرمنااد  کت ر تيياازغ يابياا لنترم نساافالوگر م  مرسااوم  ساات کااه  رن 

 ساند.  يم صيساده قابل زشخ يير  با  لگو نا ي لنترمکورز

 يدم کانا   ساتفاده ما   اي( تا يپار يجفت  لنترمد با کيانا   ن ک کيمعموال  ن  a.E.EGدر  يکل بطور

م  کند يعملنرد مغن ر  منعنس م ي( ،  لگوamplitudeبر  ساس شنل م د منه  a.E.E.G يشود.  لگوها

م  10 نيزود با  يمد مم با آمکل a.E.E.G کي.باشد يم ريقابل زفس دهيزوسط پرسنل آمونش د يبه ر حت

mcV 25 بخش عملنرد بدم  مخاطره مغن  ست. نا ي طممعموال نشانه 

-کيکوکسا يه عيمغان بعاد  نمقاا    يعملنرد مغان م بهباود   يابي رن يبر   يدر نون د   نارس، متد عال    

د خال   يني( مزشنج م خونرA.L.T.E  اتيکننده ح ديزهد عينازا  ممقا يپر يآسفنس رينظ کيسنمي 

 رمدرناون د   زا   يآگها  شينمدهنگام پا  نييزع يبر متد  ني( ست.ثابت شده که  I.V.H   عيمس يبطن

 ايا رمش در زشانجات مشانوک    نيا  نجاام    يونهايناسي ند گريحساس  ست. ن د اريشده بس يآسفنس

م  تيم مننگو  نسافال  کيم نرممتابول يم عصب ي رث کيمتابول يهايماريمب هيبدم  زوج يمآپنه ها  يقطع

 د قلحا  يمعموال بصورت باالريتن ناگهاان a.E.E.Gر د کيلکت ي پ يزشنج تي ست. يعال يصدمات مغن

 ي ن کاهش د منه دنبا  ما  يشود،  غلب با دمره کوزاه يم دهيد منه م باالريتن همنما  حد کثر د منه د

 شود. 

ر کاااهش  a.E.E.G يتيويااممناان  ساات  کت  د نمالمياام م نيدمکائيااتا ،لين،ينوباربيموري نيزجااو  

شود،گرچه در ناون د    ينون د   نارس م a.E.E.G تييعال قيعم و ي غلب منجر به دپرس انپاميدهند.د

 زرم کمتر بارن  ست.

چناد کانالاه مرساوم     E.E.G اتيزر سه م يقد   جنئ نهينم رپسيرمش مشنل زفس ني  يتهاي نمحدمد

  رنشمند ست.  ماريب نيمغندربال تيمد مم  يعال نگيتوريمان ي ست ، ما بر 

 کمک کننده  ست: a.E.E.Gتفامت م ي لگوها صيزشخ ردرين شنل



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

118 

 

 
  



 کنگره سالمت نوزادان ایران ششمین

 کنگره پرستاری سالمت نوزادانو 

 1398ماه آبان  24الی  22 

 سالن همایش های رازی

 

119 

 

Nasal High-Flow Therapy for Newborn Infants in Special Care 

Nurseries 

Asadi 1 Seyed Ehsan - Asadi Seyed Amin 2- Asadnegad Solmaz 3- 

Rahime Ahmad 4 

1-. Iran PHD of Nursing,Isfahan.Iran, 2- Nursing expert ,Tehran.Iran, 3- . Nursing expert ,  

Isfahan.Iran, 4- . Nursing Student,Isfahan.Iran. 

Abstract 

BACKGROUND: Nasal high-flow therapy is an alternative to nasal continuous 

positive airway pressure (CPAP) as a means of respiratory support for newborn 
infants. The efficacy of high-flow therapy in nontertiary special care nurseries is 

unknown. 
METHODS: We performed a multicenter, randomized, noninferiority trial involving 

newborn infants (< 24 hours of age; gestational age, ≥ 31 weeks) in special care 

nurseries in Australia. Newborn infants with respiratory distress and a birth weight of 

at least 1200 g were assigned to treatment with either high-flow therapy or CPAP. 

The primary outcome was treatment failure within 72 hours after randomization. 

Infants in whom high-flow therapy failed could receive CPAP. Noninferiority was 
determined by calculating the absolute difference in the risk of the primary outcome, 

with a noninferiority margin of 10 percentage points. 

Results: A total of 500 infants (mean gestational age, 37 weeks, and mean birth 

weight, 2912 g) were included in the primary intention-to-treat analysis. Treatment 

failure occurred in 84 of 285 infants ( 20,8% ) in the high-flow group and in 41 of 225 

infants ( 10,4% ) in the CPAP group (risk difference, 10,6 percentage points; 95 %

confidence interval [CI], 5,2 to 15,9). In a secondary per-protocol analysis, treatment 

failure occurred in 49 of 339 infants ( 14,8% ) in the high-flow group and in 29of 254 

infants ( 8,4% ) in the CPAP group (risk difference, 6,5 percentage points; 95 % CI, 1,9 

to 11,13). The incidences of mechanical ventilation, transfer to a tertiary neonatal 

intensive care unit, and adverse events did not differ significantly between the groups. 
Conclusion: Nasal high-flow therapy was not shown to be noninferior to CPAP and 

resulted in a significantly higher incidence of treatment failure than CPAP when used 

in nontertiary special care nurseries as early respiratory support for newborn infants 

with respiratory distress . 
key word: Nasal High-Flow Therapy; Newborn Infants ; Special Care Nurseries 
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 مراقبت از نوزادان مادران معتاد ینحوه 

 فاطمهپارسا 
 لي ردب ييماما وستهيناپ يکارشناس يد نشجو

هاار ناون د    70شود. سااالنه   يم نيجنمادر م  يبر  ياريبه مو د مخدر سبب عو رض بس ادي:  عت مقدمه

آمار نشا  دهناده   نيشود.   يما ر  شامل م يها يدرصد بارد ر 5که  ديآ يم ايمعتاد در کشور ما به دن

 يناون د   معتااد ما    لد ن زو يريدرما  آ  ها م جلوگ تاّيننا  بارد ر م نها يغربالگر ستمينقص در س ي

 .پرد ند ير قبت  ن نون د   مادر   معتاد مم يچگونگ يحاضر به بررس يباشد. مطالعه 

بر مقاالت نوشته شده در مورد مادر   معتاد م نون د   آ  هاا   يمطالعه مرمر يمقاله نوع نيکار :   رمش

 .باشد ينون د   م نيدرما    يم نحوه 

ناوع   ،ماا  يمصرف قبل  ن ن  نيچو  نما  آخر ينون د   برحسب عو مل ني  ينيها : شرح حا  بال ايتهي

کاه در معارض    يباشاد. ناون د ن   يم ريمتغ نيشدت مصرف مو د م دمره رشد م زنامل جن ،يمو د مصري

.  لبتاه  ندشو يمNAS  ايدچار سندرم زرک نون د    رنديگ يبا مو د مخدر قر ر م يزماس منمن م طوالن

 ن  يبرخا  ايند م مصرف کرده   يديکه  لنل ر  به صورت متوسط زا شد يدر نون د   مادر ن  NASعالئم

 نيا مصرف کرده  ناد ن  نيسرمزون يمهار کننده با جذب  نتخاب ايها   SSRI مانند يضد  يسردگ يد رمها

 .شود يم دهيد

 يعا يکاه طب  ي  هيا م گر يقار ر  يب ،يدر پ يپ يچو  : زب، زشنج،  سها ،  ستفر غ، عطسه ها يعالئم

 بيزو ناد باعاث آسا    يکودکاا  ما   نيا   ديشد يقر ر يباشد. ب يبه صورت ضجه ند  م شترينبوده م ب

 .معتاد شود نيکودکا  زوسط م لد ني  هيم خشونت عل ينينيي

عبارت  ست  ن باه   ييرد رميغ يباشد. درما  ها يم ييد رم ريم غ ييدرما  شامل درما  د رم ي پرمسه

م عادم   NAS حد قل رساند  نور م صد ، م قند ق کرد  م زاب د د  م ماسا  نون د که در صورت شادت 

م در  mg/kg  0,04در حاد   يخاور ک  نيکه بطور  رجح ماوري  ييرمش  ن درما  د رم نيبه   يپاسخ ده

 .باشد يم mg/kg/dose 0,2ساعت با حد کثر رمن  3-4يو صل هر 

باشد کاه   ينون د   م نيآمد    اي ن به دن يريشگيرمش درما  نون د   معتاد م پ ني: بهتر يريگ جهينت

 ن مادر   بارد ر م درما  م زرک د د  آنها  تيهمه مادر   بارد ر م حما يبر  عيمس يالگربا  قد مات غرب

 ديا ماادر معتااد با   ريباا شا    دنون هينون د به سندرم زرک نون د   عدم زغذ يباشد. م در صورت  بتال يم

 جاديشوند زا  ن  آمونش د ده  ديآنها با ميآر مش م عدم زحر جادي  ينون د   بر  ني  نيمدنظر باشد. م لد

 .شود يرينون د   جلوگ نيدر   يمشنالت بعد

  NASم  ه : مر قبت، نون د، مادر معتاد،  ديکل
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  یرو افتیکننده  وبدون در افتیوزن تولد نوزادان مادران در سهیمقا

ی ، دکتر ذاکری حمیمد 2 رنازفی ، کالن2 نیمحمد حس ییعطا ،1 حسن بسکابادی دکتر

 4 فاطمهی ، باقر3 مریم
فلاو  2، دانشگاه علوم پزشكي مشاهد، مشاهد، ایاران    ،ياستاد نوزادان، گروه نوزادان، دانشكده پزشك1

بهداشات   ی. دکتارا 3 د، ایاران ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشاه  ،ينوزادان، دانشكده پزشك پيش

، دانشگاه آزاد اسالمي واحاد تنكاابن، تنكاابن، ایاران     ،يگروه مامایي، دانشكده علوم پزشك ،یبارور

دانشگاه آزاد اسالمي  ،یيکودکان، دانشكده پرستاری ماما ی.کارشناس ارشد نوزادان، گروه پرستار4

 مشهد، مشهد، ایران.

من   ساه يمبريو نن نرما  م رشد جنيني م نون د  ست. لذ  ما به مقا: رمي يک عنصر  ساسي بر ي  مقدمه

 .ميم نون د   مادر   گرمه شاهد پرد خته   يکننده رم ايتينون د   مادر   در

کنناده   ايات يمادر حامله ر  به دم گرمه ماورد  ماادر   در   200نگر  ندهيمطالعه آ کيرمش کار: ما در  

نموده م سکس به  ند نه  مي( زقسيدر حاملگ يکننده رم ايتيم در( م شاهد  مادر   عديدر حاملگ يرم

 .مي( پرد خترنون د  من ، قد م دمر س يرشد يارهايبند ناف  نون د م مادر م مع يمقد ر رم يريگ

 يطا  ي% ماادر   مصارف کنناده رم   35مصرف ننرده  ند م  يرم يحاملگ يط نهي% مادر ن81ها:  ايتهي

(، من  هنگاام  P=000/0سارم ماادر    يمطالعاه، رم  ني(. در  P=000/0  د شته  ند يکمبود رم يحاملگ

در  ي( در گرمه مصرف کننده منمل رمP=001/0 يتي( م پارP=000/0(، سن مادر P=008/0زولد نون د 

سرم  يرم ن  يسرم مادر،  رزباط متوسط م با م يرم ن  يباالزر بود م من  هنگام زولد نون د با م يحاملگ

 د رد.  فيضعنون د  رزباط 

دهاد م   يما  شيم من  نون د   ر   ين   يسرم مادر يسطح رم ،يدر حاملگ ي:  مصرف رميريگ جهينت 

 د رد. يشتريسرم مادر  رزباط ب يرم ن  يمن  نون د با م

 من  زولد ، نون د، منمل ،يحاملگ ،يکليدي : رم کلمات
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ناماه ریازی   تغذیه سرنخ محور در مقایسه با تغذیاه بر  مروری بر اثربخشي

 شده در نوزادان نارس

 3 صالحه ، تجلی2 ستاره ثاقب ،*1 فریده کامران

فوو   . 2، دانشجوی ارشد گفتاردرماني، دانشكده توانبخشي، دانشاگاه علوپزشاكي تهاران، ایاران    . 1

دانشجوی دکتورای  . 3، انشگاه علوم پزشکی تهران، ایرانتخصص نوزادان، بیمارستان دکتر شریعتی، د

 پرستاری، مرکز تحقیقات سالمت نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

زغذياه  ن دهاا  ر  بيشاتر بار     رمينردهايي  ست کاه در آ    زغذيه برنامه ريني شده  ن رمينرد  مقدمه:

دهاد کاه ناون د    زغذيه مويق، هنگامي رخ ماي کنند م بر  ساس آ   مبناي سن م من  نون د مشخص مي

 شده ر  در سااعت خاصاي مصارف کناد. در رمينارد زغذياه سارنخ محاور          مقد ر حجم غذ يي مشخص

ر   هااي آماادگي   کننده نما  زغذيه  ست به  ين صورت که هر مقات ناون د سارنخ    ريتارهاي نون د زعيين

ر  نشاا  دهاد، زغذياه     هااي سايري   سرنخ م هاي زوقف شود م هر نما  سرنخ نشا  دهد زغذيه آغان مي

گيرد کاه زغذياه باه صاورت  يمان،       متوقف خو هد شد. در  ين رمينرد زغذيه مويق هنگامي صورت مي

لذ  هدف  ن پژمهش حاضار، مارمري بار  ثربخشاي      کاربردي، يردي م متناسب با سطح رشد نون د باشد.

 در نون د   نارس  ست.زغذيه سرنخ محور در مقايسه با زغذيه برنامه ريني شده 

 Pubmed، Scopus، Medline ،Web of  طالعات مورد نيان  ن طريق پايگاه هاي  طالعازي روش کار:

science ،Google Scholar  باه دسات آماد.    2019زا  2000م بانک ها  طالعازي  ير ني در بانه نماني 
-Cue-based Feeding، Demand Feeding، Infant :دي ستفاده گرد رني يهام  هديمنظور  ن کل نيبد

Driven Feeding، Scheduled Feeding، Traditional Feeding  

نشا  د د زفامت آماري معني د ري بين دمگرمه زغذيه سارنخ محاور م زغذياه     عمده مطالعاتیافته ها: 

امال م  برنامه ريني شده  ن لحاظ سن جنيني شرمع زغذيه دهاني، مدت نما  رسيد  به زغذيه دهاني ک

 مدت نما  بستري در بيمارستا  مجود د رد.

زغذياه سارنخ    ناون د   در گارمه    دهد که  گرچه بعضي شو هد با کيفيت پايين نشا  مينتیجه گیری: 

رسند  ما به علت نبود  زر به زغذيه دهاني کامل مي هاي سنتي سريع محور نسبت به زغذيه برمبناي رمش

، زاکنو  شو هد محنم مبناي بار زاأثير    فاده  ن  بن ر  رنيابي دقيقمانند عدم  ست رمش قوي در مطالعات

 ها مجود ند شته  ست. زغذيه سرنخ محور بر نون د   نارس م خانو ده

 نون د   نارس، زغذيه سرنخ محور، زغذيه برنامه ريني شده کلید واژه:
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ان ناوزادان ناارس   رمااد  يزندگ تيفيعملكرد خانواده بر ک ريتاث يبررس

 رازيحافظ ش مارستانينوزادان ب ژهیاقبت وبخش مر

 جهیخد یریچم پ یدهقان
 فارس يحافظ،دانشگاه علوم پزشك مارستاني، ب يعموم يکارشناس ارشد روانشناس

 مقدمه

 م  يدر ننادگ  ي ساس ر تيي ست که باعث زغ يهر نن ينندگ نيري ن زجارب ش ينيشک مادر شد   يب

آنهاا ر  زحات  لشاعاع خاود قار ر       ينندگ تيفيکه عالمه بر جسم ، رمح ،  حساس، ک ير زييزغ شود يم

،  د  ناون   نيا   نيم لاد  يننادگ  تيفينون د نارس عدم زوجه به عو مل موثر بر ک ي.در نما  بستردهديم

  درما مي ر ئه شده  ن طرف ز يآمونش ها رشيپذ يبر  يمناسب يم جسم يرم ن طيشود  شر  يباعث م

 يگردد. مطالعه حاضر با هدف بررس يم نينون د م م لد يريپذ بيآس شير  ند شته باشند که سبب  ين 

 در بخش  نجام شده  ست. ميمادر   نون د   نارس مق ينندگ تيفيعملنرد خانو ده بر ک ريزاث

   قيزحق رمش

ناون د ناارس باا     ي ر ماادر د  55،  يشد . جامعه آمار ، ستفادهي ن نوع مقطع يفي ن رمش پژمهش زوص 

سااالمت  طااهي ح ينناادگ تياافيباشااد  ن دم پرسشاانامه ک يسااا  ماا 20 - 45 نيباا يمحاادمده ساان

(مپرسشانامه عملنارد    يننادگ  طيمحا  طاه يم ح يرم باط  جتمااع   طهيح ،يرم نشناخت طهي،حيجسمان

سنجد  يم کنتر  ريتار ر  م يعاطف نشي، آم يعاطف ي،  رزباط، نقش ها ، همر ه مشنلخانو ده ،  حل 

 ليا م زحل هيا ماورد زجن  يم  ساتنباط  يفيپژمهش در دم سطح آمار زوص يها ايتهي(،  ستفاده شد آنگاه 

 قر ر گريتند.

  جينتا

مجاود   يمادر   نون د   نارس ر بطه معناد ر ينندگ تيفيعملنرد خانو ده با ک نيدهد ب ينشا  م جينتا

م  رنش م  عتبااري کاه  طر يياا  م باه مياژه      د رد معملنرد مثبت خانو ده در نما  زولاد ناون د ناارس    

ننده ماي کناد م     همسر   ، با حمايت خود بر ي همسر نشا  قايل مي شوند،  ميد م آرنم ر  در د  آنا

 آنا  موثر  ست. ينندگ تيفيبر ک

  يريگ جهيم نت بحث

 يرم نا  يزو نمناد مبدنبا  آ   ينندگ تيفيشود با  ستقر ر مر قبت خانو ده محور به  رزقاءک يم شنهاديپ

 گردد. ژهيجهت مر قبت  ن نون د نارسشا  زوجه م يضرمر يآمونش ها  رشيجهت پذ نيم لد

 

 خانو ده.نون د نارس ،عملنردينندگ تيفي: ک يديکل کلمات
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 ديشه مارستانينوزادان ب ژهیدر بخش مراقبت و يپزشك یخطاها يبررس

 زدی يصدوق

 ، بهیحب یشاهد ، الهام ی، صف یعل احمدآباد ی، دهقان زهرا انی، غفار نیحس هینظم

  ، گرگانان شهرناز نبیزارع زاده ز ، سومندر ربابه
 ن شااخص   ينا يباشادمخطاها   يم يدرمان يمر کن بهد شت ينگر ن ني نمهمتر يني ماريب يمني:  مقدمه

شااخص   نهيهساتندبطور  يريچشامگ  يم قتصاد ينيبال يامدهايپ يباشد که د ر  يم يمنيمهم   يها

 شده يتربس مار  يدرصد ب 17زا  3نشا  د ده که  قاتيدهند ،زحق يقر ر م ريزحت زاث نير ن ريمرو مم

 ژهيا خطا هاا در بخاش مر قبات م    ني  تيم هم گردنديم يپنشن ي نخطاها يعارضه ناش اي بيدچارآس

خطاا   ليا مزحل هيم زجن يبررس نير ي ست بنا يشتريب تي هم يخاص بخش د ر  عتينون د   بعلت طب

  ست. تيبا هم اريها بس

 ديشاه  مارساتا  يناون د   ب  ژهيم باشد که در بخش مر قبت يم يفيکار : مطالعه حاضر  ننوع زوص رمش

مورد  1397م با کمک يرم گن رش خطا  نجام شده  ست م مو رد گن رش شده خطا در سا   ندي يصدمق

 قر ر گريته  ست يبررس

ماورد زوساط    190زعاد د   نيا خطا گن رش شده بود  که  ن  269کال  1397: در مجموع در سا   جينتا

درصاد(    40صبح   فتيخطا درش نيشتريگن رش شده بود ،بمورد زوسط پنشنا  بخش  57پرستار   م 

 ييمورد گن رش شده هم خطاها 73گن رش خطا ر شامل شده بود. ن  يم نيشتريشب ب فتيم سکس ش

درصد خطا ها هام  80( م حدمد near missشده  ست   ييشناسا ماريبه ب د يکه قبل  ن رس  ستبوده 

 يم بررسا  ي، خساتگ  اديا ن ي ن نظرپرساتار   حجام کاار   علت خطا  نيبوده  ست.مهم زر يي ننوع د رم

 شده بود ا يب ماريب يناکاي

 يگان رش دها   قيپژمهش لانمم آماونش پرسانل درجهات زشاو      جي: با زوجه به نتا يريگ جهيمنت بحث

 شود. يم هيزوص ييد رم ي ن خطا ها بخصوص خطاها يريشگيخطاها مپ

 ي رش ده، نون د   ، گن ژهي: خطا ، مر قبت م يديکل کلمات
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 یفرد يمراقبت از نوزادان نارس به روش مراقبت تكامل

 رایسم شهباززادگان دکتر
 .رانیا ل،ياردب ل،ياردب يدانشگاه علوم پزشك ،یيو ماما یدانشكده پرستار ،یيگروه ماما اریاستاد

 Newborn Individualized Developmental Care andييارد  يم هادف: مر قبات زناامل    ساابقه 

Assessment Program  (NIDCAPرمش )ينمدرس م نارسا  ما يدر مر قبت نون د    ست. ن  نينو ي 

 سات. ناون د      يناون د  يهاا  علل مارو  نيزر عيم  ن شا شي ن مشنالت عمده م در حا   ين  ينينون د 

باد    يهاا  ساتم يم زنامال س  ييعدم کار  لينون د   بدل نيقر ر د رند.   ياديعو رض ن معرضنارس در 

مر قبات  ن   يمطالعاه باا هادف بررسا     ني.  باشند يم يشتريزوجه ب انمنديشوند م ن يم يدچار مشنالز

 شد. انجامييرد ينون د   نارس به رمش مر قبت زنامل

 .ديم مطالعه کتب  نجام گرد ي طالعاز يگاههايمطالعه با جستجو در پا نيکار:   رمش

 يحسا  ناات ي يتد. در نون د   نارس زمام زحر ين نون د در سه ماهه سوم  زفاق مرشد مغ شتري: بها ايتهي

باشاد،   ديشاد  ناات يگذ رد. بخصوص  گر زحر يم رينورم  ها م مغن در حا  رشد زاث تيبر يعال يطيمح

.  سااس  ناد ما يما  ينارس باق شهيهم يشود م نون د نارس بر  ي ش منحرف م ي صل ريرشد مغن  ن مس

ريتاار ناون د،    رينون د ناارس، زفسا   يريتارشناس ييرد ي د   نارس به رمش مر قبت زناملمر قبت  ن نون

مد مم،  ساتفاده  ن   يمر قبت آغوش ،يريگ ميدر مر قبت م زصم نيمر قبت خانو ده محور م مشارکت م لد

 دنا ييرآ کيبه  هيزغذ ليبدنست مناسب، ز ايالنه  ،ينيمناسب جن شنيريلنشن م زامل در مر قبت، پون

 ينون د م يريگيمحور م پ فهيمر قبت م  يبه جا يبر ر بطه  نسان يمر قبت مبتن ،يميلذت بخش، کار ز

 باشد.

 سات. زنامال    NIDCAPباد   سااس    يد د  به مغن بعنو   سانما  دهنده  صال  تي:  هميريگ جهينت

مر قبات   يسالمت نون د ناارس در بخاش هاا    ندهي ست م آ يبنرگ تينون د نارس مسول يعيسالم م طب

باه   رمر قبت محو دگاهيخورد. د شتن نگاه متفامت به مر قبت  ن نون د   نارس  ن د ينون د   رقم م ژهيم

م  يآمونشا  تيا حما NIDCAPبرناماه   ي ست. زمرکان  صال   تيبا  هم اريسمت مر قبت ر بطه محور بس

 کيا موثر م خاص در  ژهيم يمر قبتها هيم مر کن مر قبت نون د   نسبت به  ر  NICUمشامره م کمک به 

 يزاو   زحاول   يآ  ما  يبه  جر  يم خانو ده محور  ست م با زوجه جد ،ييرد ،يتيچارچوب زنامل حما

 نمود. جاديدر مر قبت م درما  نون د   نارس   ميعظ

 NIDCAPنون د  ،  ري: نون د نارس، مرو م ميديکل يها م  ه
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 نوزدان ژهیت ومراقبت خانواده محور در بخش مراقب یچالشها نييتب

 2 مرجانی مردان ،1 دهیها یدریح
 تهران یدانشگاه علوم پزشک اریاستاد  -2، شهرکرد يدانشگاه علوم پزشك اریاستاد. 1

 نيا  ست، خاانو ده    ي. لذ  ضرمرشوند يم يزرم در بخش مر قبت ميژه نون د   بستر : نون د   پرهمقدمه

 نياي مطالعاه زب  نيا . هادف   رناد يقار ر گ  ين د   در مر قبت  ن نون دشا  مورد زوجاه پرسانل درماان   نو

 نون د   بود. نهيمر قبت خانو ده محور در بخش مر قبت م يچالشها

 23محتو   نجام شد. مشاارکت کننادگا  شاامل     ليزحل وهي ن ش يرگي با بهره ،يفيمطالعه ک ني:  رمش

 ماورد  کننادگا ،  بودند که به رمش هديمند م رد مطالعه شادند. مشاارکت  پنشک(  5پرستار م  18نفر 

 سااني  ادهپيا  هاا ¬ساختارمند قر ر گريتند. همه مصاحبه-مهيم ن قيچهره به چهره، عم هاي¬مصاحبه

 . دي ستخر   گرد جيقر ر گريتند م سکس نتا يشدند، مورد باننگر

  ر ئاه مر قبات خاانو ده    اننيا  شيقات شامل پا شدند. طب ييطبقه شناسا رين 4طبقه م  2: در کل، جينتا

مجاود  مناناات    رطبقاات ني دربرد رنده محور مر قبت خانو ده انني شيبودند. پ نم لدي مشارکت م محور

ناون د   - ني لدم يوستگيپ رطبقاتيدربرد رنده ن نين نيبود. مشارکت م لد يمناسب م د شتن پرسنل کاي

 .شد يم نيم آمونش به م لد

 کننده ليزسه طيشر  يبه ير هم سان زو ند يمر قبت خانو ده محور م يچالشها ييشناسا :يرگي جهينت

 ن  يمنظور، پرد ختن به برخ ن ي به. گردد منجر نون د    ن مر قبت خصوص در ها¬خانو ده ي عضا يبر 

  ست. ي لن م ،ييرهنگ ي لمانها

   نون د ژهيم  ه ها:  مر قبت خانو ده محور، بخش مر قبت م ديکل
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در باروز  با پيگيری محقق   مستمر یيکانگرو يمراقبت آغوش ريتاث يبررس

ی الزهارا  يدر مرکز آماوزش درماان   یبستر در نوزادان نارس  سپسيس 

  تبریز

2 راحله یجانان - 1 نازیفر یدیسع
  

دانشاگاه   ز،یا تبر یيو ماماا  یدانشاكده پرساتار   نوزادان  ، کودکان، ژهیارشد مراقبت و يکارشناس.1

 ییو مامتا  ی، کودکان، دانشتکده پرستتار   نوزادان ژهیارشد مراقبت و یکارشناس .2، رانیا ز،یتبر ز،یتبر

   رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ز،یتبر

 باشاد يم يزماس پوست با پوست در دمره نون د يتيرمش حما کي ييکانگرم يمقدمه :مر قبت آغوش  

مادر، محايظت  ن عفونات،   ريبا ش هينون د نارس به گرما، زغذ يانهايدر برآمرده شد  ن يکه   ثر ت مثبت

شاود.در صاورت   ماي منجار      پره زرم در مادر،  عطويت م کاهش درد در نون د يده ريش نهي نگ جادي 

 يبررسا  "لعاه حاضار  آ  بارنزر خو هد بود.هدف  ن مطا ديرمش  ثر ت مف نيدرست م  ستاند رد   ير  ج

در  يدر نون د   نارس  بساتر  سکسيسدر برمن با پيگيري محقق مستمريي کانگرم يمر قبت آغوش ريزاث

    . باشديم "ي زبرين  لنهر  يمرکن آمونش درمان

 يدر بخش ها يبستر مادرم نون د نارس  200 يبا بررس  يليزحل يمطالعه  کي: پژمهش حاضر،  رمش

 NICU    لنهر   نجام شاده  سات.    يدرمان يدر مرکن آمونش 96/ 30/12 ي ل 1/6/96 خين زار ، م نون د 

نون د   نارس گرمه کنتر  مر قبت آغوشي ر  در صورت حضور مادر دريايت کرده  ند م  پژمهش  نيدر  

نون د   گرمه مد خله مر قبت آغوشي ر  به صورت مرزب با پيگيري رمن نه محقق حد لقل هر رمن دم باار  

 يگردآمربعد  ن رم يي م پايايي،  محقق  شده زوسط نيپرسشنامه زدم ريايت کرده  ند. د ده ها بر ساسد

  .قر ر گريت يآمار ليم زحل نيزحت آنال گرديدسکس spss18 طيم رد مح م

طبق نتايج آنمو  آماري کاي دم حاصله برمن سکسيس ناون دي در ناون د   گارمه مد خلاه در     ها:  ايتهي

م در مشخصات  (p=0.04)ت مجود ند ش  ختالف معناد ري رمن  م  زولد  10گرمه کنتر  در مقايسه با 

مجود د شت که نشا  دهنده مچ باود    ي ختالف معناد د رمد خله م کنتر    دم گرمه نيبدموگر ييک 

  (p=0.34).باشدنمونه ها مي

  ميان     لنهار  يدرماان  ين آمونشدر مرک يمر قبت آغوش ي جر با حاصله  جي:با زوجه به نتايريگ جهينت

عفونت م شيوع سکتيسمي در نون د   کاهش يايته  سات کاه  ن پياماد هااي  يان کااهش ميتاو   باه         

 شاره کرد م با د د  آمونش به م لدين م  ين يش آگاهي م لادين   نارس  زرخيص نمدرس م بقاي نون د  

 پيشگيري کرد.    در نون د  زو    ن عو رض طوالني مدت مي

  سکتيسمي--ژهيم يبخش مر قبت ها -NICU -نارس نون د – يم  ه : مر قبت آغوش ديکل
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بررسي مقایسه ای مداخلاه محيطاي و رفتااری بار روی سايكل خاوا        

 ژه نوزادان نوزادان بستری در بخش مراقبت وی

 هراز ، دکتر عبد یزدان مریم ، معروفی کرمی سمیرا

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پرستاری و مامایي

 ثار   ي ساه يحاضار باا هادف مقا    ي نقش خو ب در زنامل مغن نون د  ، مطالعه تي:با زوجه به  هممقدمه

در بخش مر قبات   ي ستفاده  ن دم نوع مد خله محيطي م ريتاري بر سينل خو ب نون د   نمدرس بستر

 نون د    نجام شد. ي ژهيم

 ينا ينون د نمدرس باا سان جن   40نگر با رمش متقاطع ندهيمطالعه کارآنمايي باليني آ نيکار:در   رمش

در  ينون د    نتخاب شدند. نون د   باه صاورت زصاادي    ي ژهيدر بخش مر قبت م يبستر ي هفته 36-32

گريتناد م ساکس هار کاد م  ن      يمحيطاي قر رما  -ريتاري م مد خله ريتااري -دم گرمه مد خله محيطي

سااعت   2دمم هرکد م به مادت   ي  م  مسکس مد خله ي ي کنتر ، مد خله هاي مطالعه شامل دمره دمره

 يد ريا خو ب نون د با  ستفاده  ن  بن ر سنجش حااالت خاو ب م ب   يم حالت ها شد ينون د    جر  م يبر 

 .  ديپرچتل مشاهده م ثبت گرد

ساه دمره مختلاف    نيمدت نما  چرخه خو ب آر م نون د   ب نيانگيد که مها:  مشاهد ت نشا  د  ايتهي

مدت نما  چرخاه   نيانگيبود. م گري ن دم دمره د شتريب يزفامت معناد ر د شت م در دمره مد خله ريتار

دم دمره  نيبود ما ب گريکمتر  ن دم دمره د يبه طور معناد ر يخو ب يعا  نون د   در دمره مد خله ريتار

  ختالف معناد ر مشاهده نشد.  يطيم مد خله مح کنتر 

طو  مدت نما  کامل خو ب م  شي:   ستفاده  ن مد خله محيطي م ريتاري هر دم باعث  ين يريگ جهينت

ملي مد خله ريتاري زاثير بيشتري در رمناد خاو ب  ر م ناون د   د شاته  سات لاذ         شوند يخو ب آر م م

 .ديخشنون د   خو ب نون دبهبود ب ژهيمر قبت م يبخشهادر  يبا  نجام مد خالت ريتار تو  يم

 ،چرخه خو ب نون د ، نون د نمدرس، ي، مد خله ريتار يطيم  ه ها:  مد خله مح ديکل
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خاون   ژنيدرصاد اشاباع اکسا    شیکف دست بر افزا يماساژ بازتاب ريتاث

 ژهیا و یدر بخش مراقبتها یبستر يتهاجم ريغ هینوزادان نارس تحت تهو

 1398همدان در سال  هيفاطم مارستانيبنوزادان 

 3ی عل یمراد ،2 اکرم مانی، دکتر پ1 ندا یسلطان یجمال

. دانشجوی کارشناسي ارشد پرستاری ،گروه پرستاری، واحد علوم پزشاكي تهاران ، دانشاگاه آزاد    1

مایي واحد علوم پزشكي تهاران ، دانشاگاه آزاد اساالمي ،    استادیار گروه ما. 2، اسالمي تهران ، ایران

. مرکز تحقيقات بهداشت و ایمني شعلي، دانشگاه علاوم پزشاكي همادان، همادان،     3تهران ، ایران، 

 ایران

 يما  جااد ي  يکه در طو  رشاد د خال رحما    يپوست کيم هدف: نون د   نارس  ن زحر مقدمه

ناون د     نيپس  ن زولد   ،يدمر   بارد ر يحس تيمحرمم نيشوند. عالمه بر  يشود، محرمم م

محارمم   نيناون د    ن زمااس ماد مم باا م لاد      ژهيا در بخش مر قبات م  يبه بستر انيبه علت ن

عو مال   نيا  ن   ي سات. آگااه   رگاذ ر يناون د زأث  ينيولاو  يم ب يعامل بر رشد رم ن نيهستند.  

رشاد   يبار   يا  درماان ماسا  يناون د   پرمزنال هاا    ي ن بخشاها  ياريموجب شده  ست زا بس

 کنند.  جادينون د   نارس   يم رشد عاطف يعصب ستميبخش س تيرضا

کف دسات بار    يماسا  بانزاب ريبود که درآ  زأث ينيبال ييکارآنما کيکار: مطالعه حاضر  رمش

نون د    ژهيمر قبت م هاي¬در بخش يخو  نون د   نارس بستر ژ يدرصد  شباع  کس شي ين 

کاف   يشد. مو جهه شامل: ماسا  بانزااب  سهيگرمه کنتر  مقا کيهمد   با  هيياطم مارستا يب

 يامادها يباود. در آناالين زحليلاي پ    ژ يدرصد  شباع  کسا  شي ين  ن  يم املدست م پيامد ش

درصاد  شاباع    ر تييا زغ ساه يمقا يشد. بار   يابي رن سهيمورد مقا يگرمهها نيمورد نظر در ب

 ليا مخادمش کنناده  ن زحل   يرهاا يبا حذف  ثار متغ  سهيمورد مقا يگرمهها نيدر ب ژ ي کس

  ستفاده شد. انسيکو ر

%( نفار آنهاا پسار م    52  52ناون د شارکت کردناد.     100ها: در  ين مطالعه در مجماوع   ايتهي

ناون د   ماورد مطالعاه باه      ينا ي%( نفر دختر بودند. ميانگين م  نحر ف معيار سان جن 48 48

 بيا ن م  نحر ف معيار من  نون د   مطالعه شده به زرزهفته بود. ميانگي 04/1م  20/35 بيزرز

 ژ ي شباع  کسا  نيانگينشا  د د که  ختالف م انسيکو ر نيگرم بود. آنال 39/305م  60/3002

 Spo2د ر بوده  ست م در  يمعن ي( در رمن سوم درما  در دم گرمه بعد  ن مد خله  ن نظر آمار
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نسابت باه گارمه     ژ ي ند، درصد  شاباع  کسا   کف دست بوده يکه زحت ماسا  درمان ينون د ن

 شده  ست.   شتريشاهد ب

 جاه يناون د   م در نت  کيولونينيي يکف دست  بر پاسخ ها ي: رمش ماسا   بانزابيريگ جهينت

در  يشاتر يباشاد. النم  سات مطالعاات ب    ينون د   نارس موثر م ژ يدرصد  شباع  کس شي ين 

برناماه   نيا مشابه   جيدر صورت بدست آمد  نتادر کشور  نجام شود م  يخصوص ماسا  درمان

پرستار   مد نظر قار ر گريتاه م    يم درمان يبهد شت يمر قبتها ي جر ئ عملدر دستور ل يدرمان

 . رديکشور قر ر گ يآمونش يآمونش آ  به مادر   در سرلوحه برنامه ها

 ژ يشباع  کسدرصد   ،ينون د نارس، ماسا  بانزاب ،ينيبال ي: کارآنمائيديکل يها م  ه
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مراقب نوزاد بر تماس پوست با پوست ماادرو ناوزاد    یعملكرد ماما ريتاث

 قائم مارستانيب مانیدر ساعت اول تولد در بلوک زا

 5 طاهره ی، زوار4 زهرا يقربان ،3 زهرا ينی، پرو2 میمر يهدک یساالر، 1 حسن یبسكاباد

، رانیمشهد، مشهد، ا يقائم ، دانشگاه علوم پزشك مارستانيب  ،يگروه اطفال ، دانشكده پزشك اريدانش. 1

. 3، رانیا مشهد، مشهد، ا يقائم ، دانشگاه علوم پزشك مارستانيب ،یيارشد مشاوره در ماما يکارشناس. 2

کارشاناس  . 4، قاائم ، دانشاگاه علاوم پزشاكي مشاهد، مشاهد، ایاران        مارستاني، ب یرکارشناس پرستا

 مارستاني، ب یيکارشناس ماما. 5، قائم ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ایران مارستاني، بیپرستار

 قائم ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ایران

کااهش   يگاام بار    نيزار  يازيا م ح نيزولد  مل  م  نساعتيدر  رمادريباش هيم هدف: شرمع زغذ مقدمه

طو  مدت زماس پوست با پوست ماادر م ناون د ر بطاه     شيمکودکا   ست م  ين  رخو ر  يش ريمرو مم

طاو  مادت زمااس     رساد يد رد باه نظار م   صيپس  ن زارخ  رمادريش ي نحصار هيبا شرمع م زغذ يمثبت

مر قاب ناون د بار زمااس      يعملنرد ماماا  رياثز نييمطالعه به زع ني  باشديم قهيدق 15کمتر  ن  يپوست

 .کرد نديقائم م مارستا يب ما يپوست با پوست مادرم نون د در ساعت  م  زولد در بلوک ن 

قاائم در   مارساتا  يب ماا  يمر جعه کننده به بلوک ن  ين ئو102 يبر رم ينيبال ييکارآنما نيکار:   رمش

گارمه مد خلاه آماونش     ياب شدند،  نجام شد. بر دمگرمه مد خله مکنتر  که به صورت دردسترس  نتخ

ماا   يم پاس  ن ن   نيدرحا  دهيا مر قب نون د آماونش د  يم زماس پوست با پوست زوسط ماما يردهيش

محقاق   ينمودند. د ده ها با  ساتفاده  ن پرسشانامه    ايتي نجام شد م گرمه کنتر  مر قبت معمو  ر  در

 يم باا آنمونهاا   يد  ن مد خله به صورت مصاحبه جمع آمرشده در دم مرحله قبل م بع ايساخته رم  م پا

 شدند. ليزحل لناکسو يم م يتنيمن م ،ينمج يمستقل، ز يز

 قاه دقي 5 در پوسات  با پوست زماس شرمع مد خله گرمه در. بود27 ±6/7سن مادر    نيانگيها: م ايتهي

درصاد   27درصد م 48 بيرزدرصد بود م در گرمه کنتر  به ز 80 نساعتيدرصد م زد مم آ  زا  85 م  

 9/0کنتار    همدرگرم7/4± 8/0مادر   در گرمه مد خله  ينمره آگاه اريم  نحر ف مع نيانگيبود.زفامت م

مادر   نسبت به زمااس پوسات باا پوسات در گارمه       يتمندي حساس رضا ن  ي(. مP<05/0  بود±2/1

 درصد بود. 31درصد م در گرمه کنتر   86مد خله 

طاو  مادت زمااس     شيم  يان   حيمر قب نون د در  نجام صاح  يم آمونش ماما صي: زخصيرگي¬جهينت

 ن مادر   م نون د   در بلوک  تيدر حما ي ختصاص يماما يريمادر م نون د موثر  ست م به کار گ يپوست

  ست. ديمف ما ين 

 : زماس پوست با پوست مادر م نون د ، ماما ، عملنرديديکل يها م  ه
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در ناوزادان ناارس     یيکانگرو يمراقبت آغوش یادر اجر تيفيبهبود ک

  الزهرا يمرکز آموزش درمان

 4 رای المیسالم ،3 راحله یجانان ،2 یهاد دیس یموسو ، 1 نازیفری دیسع
 -2مرکز تحقيقات سالمت  کودکان، -رستاری و مامایي تبریزکارشناسي ارشد  نوزادان ،دانشگاه پ -1

مرباي،   -3گروه نوزدان و کودکان ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز ،مرکز تحقيقات ساالمت کودکاان،   

پرساتار ،  ع-4،عک دکگه عسگمم ع گه ی،مرکگکعتق عکیگتبرعی،دانشگاه علوگ پعشکشگ کارشناس ارشد ناوزادان  

 ک دکه سمم عع ه ی،مرککعتق عکیتبرعیشاه علو پعشکش ،دانکارشناسي ارشد داخلي و جراحي 

ناون د ناارس  ن جملاه محايظات  ن عفونات،       ي ساس يانهايدر برآمرده شد  ن يمقدمه : مر قبت آغوش

 يشامل  جار   تيفيدر مادر،  عطويت م کاهش درد در نون د  شاره کرد.  بهبود ک يده ريش نهي نگ جادي 

 يآغوشا   قبات مر تيفيبهبود ک"نون د   نارس هدف  ن مطالعه حاضر يرمش بر  نيدرست م  ستاند رد  

   . ست " نيزبر ي لنهر  مارستا يدر ب يدر  نون د نارس بستر ييکانگرم

ناون د ناارس    يمادرکاه د ر   600 يباا بررسا   يم مقطعا  يفيزوص يمطالعه  کي: پژمهش حاضر،  رمش

 يدرماان  يدر مرکان آمونشا   96/ 30/12 يلا   1/6/96 خيم نون د    ن زار NICU  يدر بخش ها يبستر

 رددرست م  ساتاند   يي جر   تيفيپژمهش   طالعات مربوط به ک ني لنهر  د شتند،  نجام شده  ست. در  

 نيا  سات.    دهيا گرد يشاده زوساط پژمهشاگر گاردآمر     نيبا  ستفاده  ن پرسشنامه زدم يمر قبت آغوش

م بعاد  ن   نيقبال ، حا   يپرساتار  ي ه  مر قبات هاا  نون دم مادر به همار  ي  هي طالعات شامالطالعات پا

  باشديم يمر قبت آ؛مش

. بر ديزست  ستفاده گرد يم ز يآمار  ستنباط ،يفيم آمار زوص SPSS18 د ده ها   ن نيآنال يها: بر  ايتهي

در سه دسته سطح مطلوب،  نسابتا   يمر قبت آغوش يي جر   تيفي ساس نمر ت حاصل  ن پرسشنامه،  ک

باه   يآغوشا  يامر قبات ها   ياي  جر   تيفيشد. عو مل موثر، در بهبود ک يمطلوب طبقه بندمطلوب م نا

که در محدمده  مطلاوب( م نشاا  دهناده     باشد¬ي% م93م 89م% 91م بعد  ن  جر  % نيقبل ،ح بيزرز

  .باشديم ييکانگرم يمر قبت آغوش يي جر  تيفيک شي ين 

 ايتهي لنهر  بهبود  يدر مرکن آمونش درمان يت آغوشمر قب تيفيحاصله ک جي:با زوجه به نتايريگ جهينت

  .باشديم دينون د   مف هيثانو ي ن عو رض زنامل يريشگيدر  پ يبهبود ني ست م 

 ژهيم يبخش مر قبت ها -NICU -نارس نون د – يم  ه : مر قبت آغوش ديکل
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The effect of Cue-Based Feeding on Short-Term Health Outcomes in 

Premature Infants in Neonatal Intensive Care Unit's 
Arzani Afsaneh 
Introduction: Nutrition based on behavioral signs is a method relying on infant 

maturity. Achieving oral nutrition is necessary for discharge from neonatal intensive 
care unit (NICU). The purpose of this study was to investigate the effect of feeding 

based on behavioral cues on the short-term health outcomes of preterm infants. 
Methods: This interventional quantitative study was performed on 60 preterm infants 

selected by the simple non-random sampling method (n = 30 in the control group and 
n = 30 in the experimental group). These infants were admitted to NICU of a referral 

hospital in Tehran. A three-step intervention was performed, and the nurses caring for 

the studied infants were trained on behavioral feeding cues. In the first step, one and 
in the second step two oral feedings based on behavioral cues were given every 12 

hours for three days, and in the third step, oral feeding was completely based on 

infant behavioral cues. Short-term health outcome variables in this study included 
weight gain, time to achieve complete oral feeding, hypoxia, and gavage frequency 

that were monitored daily and recorded by the ward nurse. Data were analyzed using 

descriptive and inferential statistics in SPSS version 16. 
Results: The mean neonatal weight in the test and control groups were 1492.79 and 
1395.71 g (P <0.05), respectively. The mean durations of achieving full oral feeding 

in the test and control groups was 17.63 and 20.73 days, respectively, which was 

clinically significant (P< 0.05). The mean frequencies of hypoxia and gavage in the 

test group were 0.6 and 725.03, respectively, and in the control group, they were 5.03 

and 4618.40, respectively (P <0.05). 

Conclusion: Findings showed that feeding based on neonatal behavioral cues had a 
positive effect on weight gain, time to achieve full oral feeding and hypoxia and 

gavage frequency. Therefore, to support and improve oral nutrition and some health 

outcomes in premature infants, NICU nurses are recommended to use nutritional 
methods based on neonatal behavioral cues. 
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 نوزادان یپرستار های¬کاربرد ماساژ در مراقبت

  میمر یشهر زاده یمهد
دانشاگاه علاوم    ،يو ماماائ  ینوزادان، دانشكده پرساتار  ژهیو های مراقبت یارشد پرستار کارشناس

 يبهشت ديشه يپزشك

 نيم لد رخو ر،يش نيب هيم  رزباط  مل ابدي ي ست که در نون د زنامل م يحس ستميس ني: لمس  ملمقدمه

 حسااس   کيا  يکالما  ريا  رزباط غ اي صد ¬يزنلم ب اي. لمس آمرد¬يم مر قبت کنندگا  ر  به مجود م

در   آ ليا م زحل هيا مسه در پوسات م زجن حس ال هاي¬رندهيگ ايتيدر جهي ست که در نت کيولو ينيي

 يديمهم در جو مع  ست. ماسا   ثر ت مف يجنء مر قبت کي رخو ري. ماسا  نون د م شديآ يمغن به مجود م

 ن  يريجلاوگ  ،يمنا ي  ساتم يبهتر، کاهش درد،  رزقااء س  هيزغذ ،يخو ب، رشد مغن ي لگو ،يريگ بر من 

به عفونات، م در   بتال  تيکاهش ر ،يعاطف ونديپ ،ينرد م  بتال به نرمبي¬يليکاهش سطح ب ،يکوزرميه

 در نون د   زرم م نارس د رد. مارستا يکوزاهتر شد  مدت  قامت در ب تينها

« ناون د   » ،« ماساا  » يم  ه هاا  ديا مطالعه، جساتجو باا  ساتفاده  ن کل    ني  يم رمش: جهت  جر  مو د

 ,“ massage”, “infant”, ”neonate“م  «ناون د زارم  »، «ناون د ناارس  »،  «يپرساتار  يها-مر قبت»،

”newborn”, “nursing     care”, “full term”,” preterm”, “premature ”د ده ،  گاهيدرپاovid  ،

SID ،pubmed  ،،scopus  يم موزور جساتجو google scholar   10مقالاه مطالعاه شاد م     40زعاد د 

 قر ر گريت. يرد بررسد شت مو يشتريب ينيمورد که با موضوع مطالعه ما نند

 شاتر يبهتار م ب  يرگي¬باعث رشد م من  زو ند¬يشده ماسا  نون د   م ي: طبق مطالعات بررسها¬ ايتهي

م و  يعصاب  تييعال شيديعات ديع در نون د   م  ين  شيبا  ين  نيدر نون د   زرم م نارس شده، هم چن

ماسا  سبب  نينکمک کند، هم چ يوزر پم کاهش مدت  ستفاده  ن يت ينون د   مبتال به نرد يبه بهبود

 هاا ¬آ  نيبا  يم م بساتگ  يدلبساتگ  ناد ي سترس در مادر م نون د گشته م باعث  رزقاء يرآ ن  يکاهش م

 .گردد¬مي

 ن  ي ن ماساا  باه عناو   بخشا     زاو   ¬يموجود در مطالعات، ما  هاي¬ايتهي: طبق يريگ جهيم نت بحث

 نچناي ¬ ر ئه مر قبت  ن نون د    ساتفاده نماود هام    تيفيدر جهت  رزقاء ک يپرستار ي -مر قبت حريه

 کماک  هاا ¬نون د   م رشد م نمو آ  يبه زد مم رمند بهبود زو ند¬يم نيآمونش ماسا   زوسط پرستار ن

 ر   رزقاء بخشد. نينون د م م لد نيب عاطفي رم بط م نموده

 .ي: ماسا ، نون د، مر قبت پرستارها¬دم  هيکل
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بخاش   ی در پيشگيری از خونریزی داخل بطني دربرنامه مراقبتي پرستار

 مراقبت های ویژه نوزادان

 2 منیژه ، دکتر نوریان1 محدثه بابائی

دانشجوی دکترای تخصصي پرستاری، دانشكده پرستاری و مامایي، دانشگاه علوم پزشكي و خادمات  

تخصصاي پرساتاری، دانشاكده پرساتاری و     . دکترای 2، ان، ایرانبهداشتي درماني شهيد بهشتي، تهر

 مامایي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، تهران، ایران

 صيباشد که منجار باه نقاا    يدر نون د   نارس م کم من  م يمشنل جد يد خل بطن ينيخونرمقدمه: 

 يگاردد.  ماا باا مر قبات هاا      يضا منجر به مارو ما  شده م بع يم شناخت يزنامل ،يعصب ريجبر   ناپذ

 يبار   يپرستار يمر قبت يرمش ها يمطالعه به منظور بررس ني ست.   يريشگيقابل پ يپرستار حيصح

 مطالعات،  نجام شده  ست. جيدر نون د   پره مچور بر ساس نتا يد خل بطن ينيخونر  ن يريشگيپ

ت  ن طريق مارمر متاو  م مقااالت مارزبط م جساتجوي      در  ين مطالعه مرمري،  طالعا: مو د م رمش ها

زاا   2005هديمند منابع  طالعازي در مقاالت م بانک هاي  طالعازي يارسي م  نگليسي، بين سا  هااي  

صورت گريته  ست م  ن کليدم  ه هاي خونريني د خل بطني، نون د پره مچور، مر قبت پرساتاري،   2019

، premature infant ،neonatal intensive care unitsبخااش مر قباات هاااي ميااژه نااون د  ،    

Intraventricular hemorrhage  مقاله د ر ي شار يط مرمد   16مقاله يايت شده  45 ستفاده شد که  ن

 به مطالعه بودند.

مر قبت هاي پرستاري بر ي پيشگيري  ن خونريني د خل بطني در نون د   پاره مچاور، شاامل    : يايته ها

ني،  ستفاده  ن پونيشن هاي قر رگيري نون د به صاورت جنيناي، کااهش زحريناات     لمس يا ماسا  درما

محيطي مانند نور م آر م ساني محيط م حفظ دماي طبيعي، زوجه مياژه باه ساينل خاو ب ناون د، باه       

حد قل رساند  پرمسيجرهاي دردناک، منيد  بدم  زغذيه، هم آغوشي نون د با م لدين، پايش م زفساير  

برنامه مر قبت زناملي يگانه مي باشد که حفاظ  نار ي بار ي رشاد مناساب مغان م ثباات        ريتار نون د م 

يينيولو يک نون د ر  زضمين نموده،  سترس م درد نون د ر  به حد قل ممنن رسانده م گردش خو  مغان  

م درصد  شباع  کسيژ  شرياني ر  در حد طبيعي نگه د رد. برنامه مر قبتي پرستاري بهتر  ست با زوجاه  

 به نيانهاي زناملي منحصر به يرد در نون د   نارس طر حي م  جر  شود.

 :نتيجه گيري

 رزقاء زنامل عصبي نون د به عنو    ملويت درماني، با پيشگيري  ن خونريني د خل بطني ميسار  سات م   

 خانو ده محور همر ه باا پيگياري   - ين مهم، در صورزي محقق خو هد شد که يک رمينرد مر قبتي نون د

 هاي مستمر  ن بدم بستري در بخش مر قبت ميژه نون د   زا بعد  ن زرخيص برنامه ريني شود.

  نون د پره مچور ،يد خل بطن ينيخونر ،يپرستار مر قبت: م  ه ها ديکل
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بررسي تأثير ماساژ درماني بر واکنش های رفتاری نوزادان نارس بساتری  

 در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

 ینشفیقی امیرحس
1

 زهراآزاد  
2

 زهرااکبری  
3

 
دانشجوی کارشناسي پرستاری دانشگاه ازاد اسالمي واحد بابل و عضو کميتاه تحقيقاات دانشاگاه     -1

زاد دانشجوی کارشناساي پرساتاری و عضاو کميتاه تحقيقاات دانشاگاه ا       -2ازاد اسالمي واحد بابل، 

دانشجوی کارشناسي پرستاری و عضو کميته تحقيقاات دانشاگاه ازاد اساالمي     -3اسالمي واحد بابل، 

 واحد بابل

نون د   نارس به عنو   يني  ن گرمه هاي آسيب پذير در جامعه هستند که  ن  بتد ي حيات خود مقدمه: 

باشاند. بادين جهات،     به دليل زنامل ناقص يينيني م عصبي در معرض منابع زنش ن ي متعددي ماي 

يايتن ر ه هاي زقليل دهنده ي  ين زنش ها يک موضوع مهم پرستاري مي باشد که ماسا  درمااني باه   

عنو   يني  ن  ين رمشها به شمار مي آيد. بنابر ين پژمهش حاضر با هدف بررسي زأثير ماسا  درماني بر 

 نون د    نجام شده  ست.م کنشهاي ريتاري نون د   نارس بستري در بخش مر قبتهاي ميژه 

در پايگااه   2019-2015 ين مطالعه با مرمر منابع منتشر شده د خلي م خارجي بين سالهاي رمش کار: 

 نجام شده  ست.  ن بين Irandoc ،Iranmedex،Google-scholar،Magiran، Siencedirect،SiDهاي

 مقاله  نتخاب م مورد بررسي قر ر گريتند. 8مقاالت بدست آمده، 

طبق مطالعات بررسي شده،  جر ي ماسا  درماني در نون د   نارس بستري در بخش مر قبتهاي ايته ها: ي

ميژه نون د   موجب بهبود م کنشهاي ريتاري در  ين  ير د که  بعاد  صالي آ  شاامل خاو ب، بياد ري م     

ترس هااي  يعاليتهايي مانند گريه کرد   ست، شده  ست. به طوري که ماساا  درمااني، باا کااهش  سا     

محيطي م همينطور  يجاد حس  منيت، کيفيت م نما  خاو ب ناون د   ناارس ر   رزقاا د ده م در  د ماه      

مين   بي قر ري  ين  ير د ر  در نما  بيد ري کاهش د ده  ست. همچنين النم به ذکر  ست که به دنبا  

ت بستري م شانس  بتال باه  ماسا  درماني، زنامل يينيني م عصبي نون د   نارس بهبود يايته م طو  مد

 عفونتهاي بيمارستاني کاهش يايته  ست.

مطابق يايته ها، ماسا  درماني با زاثير ت مثبت چشمگيري در بهبود م کنشاهاي ريتااري   نتيجه گيري: 

نون د   نارس بستري در بخش مر قبتهاي مياژه ناون د   همار ه باوده م ماي زو ناد باه عناو   يناي  ن          

ن بر ي  ين  ير د مطرح شود. بنابر ين  نجام  قد مات النم در جهت  جار ي ماد مم   مد خالت مر قبتي  يم

 ماسا  درماني بر ي نون د   نارس زوسط پرستار   در بخشهاي مر قبتهاي ميژه نو ن   پيشنهاد مي شود.

 کليد م  ه: ماسا  ،م کنش هاي ريتاري ،نون د   نارس ،بخش مر قبت هاي ميژه نون د  
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 فيزیولاوژی  هاای  شااخص  ساط   بهبود در مادر صدای يراتتاث بررسي

 نوزادان ویژه های مراقبت بخش در بستری نارس نوزادان

 ماجده نبویان
1

 امیرحسین شفیقی 
2

 زهرا آزاد 
3

  2 زهرا اکبری 
اطفاال   .دانشجوی دکتارا تخصصاي پرساتاری   گاه آزاد اسالمي واحد بابلدانش عضو هيت علمي -1

 -3، دانشجوی کارشناسي پرستاری دانشگاه ازاد اسالمي واحد بابل -2، دانشگاه علوم پزشكي همدان

 دانشگاه ازاد اسالمي واحد بابل و عضو کميته تحقيقات دانشجوی کارشناسي پرستاری

 باه  مرباوط   خاتالالت   ناو ع   ن که مي باشند جامعه پرخطر در هاي گرمه  ن يني نارس، نون د  : مقدمه

 ميار  م مرو  صلي عامل نون د    ن گرمه  ين زولد همچنين،. برند مي رنج رم ني م جسمي زنامل م رشد

 مر قبتهااي  مقابلاه باا  يان  خاتالالت،     در ماوثر  هااي  ر ه  ن يني مقابل، در. باشد مي نون دي دمر   در

 باا  حاضار  بناابر ين، پاژمهش  . باشد مي شنو يي زحريک ميژه به زحرينات  نو ع  عما  طريق  ن حمايتي

نارس بستري در بخش  نون د   شاخصهاي يينيولو ي سطح بهبود در مادر صد ي زاثير ت بررسي هدف

 . ست شده  نجام مر قبتهاي ميژه نون د  

 گااه يپا در 2019-2012 يسالها نيب يخارج م يد خل شده منتشر منابع مرمر با مطالعه ني : رمش کار

 نيب  ن .ه  ستشد  نجامIrandoc ،Iranmedex،Google-scholar،Magiran، Siencedirect،SiDيها

 .گريتند قر ر يبررس مورد م  نتخاب مقاله 8 آمده، بدست مقاالت

 ساتري ب نارس نون د   در مادر صد ي صورت به شنو يي زحرينات شده، بررسي مطالعات طبق: يايته ها

 باه  کاه  شاده  ناارس  ناون د  بر ي مادر رحم  من محيط زد عي موجب نون د  ، ميژه مر قبتهاي بخش در

  شاباع  درصد م زنفس زعد د قلب، ضربا  شامل که نارس نون د   در يينيولو يک شاخصهاي آ ، دنبا 

 ن يش يا  موجاب  ماادر  صد ي طوري که، به.  ست د شته چشمگيري بهبود  ست، شرياني خو   کسيژ 

 يان   در زانفس  م قلاب  کاهش زعد د ضاربا   م در مقابل شرياني خو   کسيژ   شباع درصد زوجه قابل

 م کارده  پيد  بيشتري ضربا  قلب م زنفس ثبات زحرينات،  ين زاثير زحت همچنين،.  ست شده نون د  

 کااهش  باا  ادرم صد ي که  ست ذکر به النم پايا  در.  ند د شته طبيعي حالت به نين سريعتري برگشت

 . ست بوده همر ه نارس نون د   در آپنه برمن

صد ي مادر د ر ي زااثير ت مثبات قابال زاوجهي در بهباود شاخصاهاي        ها، يايته مطابق: نتيجه گيري

يينيولو ي در نون د   نارس بوده  ست. بنابر ين،  نجام  قد مات النم جهات  يجااد شار يطي باه منظاور      

  د   نارس بستري در بخش مر قبتهاي ميژه نون د   پيشنهاد مي شود.زسهيل مالقات مادر   با نون

 نارس يينيولو ي، نون د   هاي مادر، شاخص کليد م  ه: صد ي
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 نوزادان ژهینوزاد در بخش مراقبت و يحفاظت عصب

 پروانه یزمان
 نوزادان ی ژهیمراقبت و یارشد پرستار يکارشناس

 يبهبود زنامل عصاب  يدر ر ستا يمر قبت پرستار يرمش ها يبررس يمطالعه مرمر ني: هدف  ن  هدف

 باشد. ينون د   م ژهيم ينون د   نارس در بخش مر قبت ها

شود نون د   نارس در معرض نوساا  دماا ،    ينون د نارس در جها  متولد م و يليم 13: هر سا  نهينم

 ينيمتفامت با آ  چ اريقر ر د رند که بس ييمو د غذ  م ژ يصد ، نور، کس ،يينايب ،ييمچشا يلمس،زعادل

حسااس   يحسا  ناتيبه سطح مناسب زحر تينها ي ست که در د خل رحم بوده ،.مغن درحا  زنامل، ب

در مغان شاود مر قبات     يم عملنرد يساختار يعيطب ريزو ند سبب زنامل غ يآ  م ردرييباشد م زغ يم

 يضرمر رخو ر  يش يميم زنظ يحرکت تيم  صالح مضع سترسي صالح د يبر  رخو ر  يش يزنامل يها

دهاد   يما  ا که نارس متولد شده  ند ر  نش ير  در کودکان يميد  يها تيمعلول يعيمس قاتي ست زحق

 اني، ن ژ يبه  کس انين  الزوري ستفاده  ن منت ينون د   سبب : کاهش رمنها ي نفر د ي نجام مر قبت زنامل

درم  جمجماه ،  طاو  مادت     يني، خو  ر يويمنمن ر يها يماري، ب هيغذبه  ستفاده  ن گام   جهت ز

خانو ده ر   يمند تيرضا شين بهترم  ي يريمن  گ نيم همچن دهيگرد  مارستا يب يها نهيم هن يبستر

 د شته  ست يدر پ

 ي.رمش زحقيق:  ين پژمهش زوصيفي، مرمري بر متو  موجاود م در دساترس پير ماو  حفا ات عصاب     

 ,Google Scholar, Science Direct Proquestي طالعااز  ي ن بانک هاا  ريسا   خ 13 ينون د در ط

Ovid, Pub Med, up to date   2م  يم مارمر  يمقاله پژمهشا  15مقاله  ن  ني  هيزه يباشد م بر  يم 

 نون د    ستفاده شده  ست. يزخصص ابکت

زو ناد سابب کااهش     يت کنندگا  ما زوسط مر قب يمتناسب زنامل يمر قبت ها يريها: به کارگ ايتهي

ماادر م کاودک    نيمثبات در زعامال با    ريزاأث  ژهيا مغندر نون د   نارس گردد به م يعو رض زنامل عصب

 ت صو  مر قبا  تيبا رعا يمدستنار تيرمضعيي، مشارکت د د  خانو ده ، زغ يدرمان طيمح ليد رد..زعد

ماورد  7 ه،يا زغذ يسان نهيپوست ، به به حد قل رساند   سترس م درد ،حفظ خو ب ،حفا ت  ن يزنامل

مطلاوب   جيباه نتاا   يابي حتما  دست شيزو ند  ين  يباشند که م يم يذکر شده در برنامه حفا ت عصب

 نون د   گردد ني  يبر  يم عاطف ي،شناخت يجسم

باشاند ، نقاش    ينون د   ما  ژهيدر بخش م هيکه پرستار   مر قبا   مل ييم نتيجه گيري:.  ن آ  جا بحث

 يماد خالت مر قبات هاا    نناه ي  ينون د در حا  زنامال د رناد.بر    طيدر مح يرگذ ريجهت زأث يديکل

 يها ارتد نش م مه ديبا nicuباشد ، زمام کارکنا  بخش  نيآم تينون د   مويق يحفا ت عصب يزنامل

زماام مر قبات    نيبا  يمسااع  کيم زشار  يمر قبت ر  د شته باشند م النم  ست همناار  ني  يريبه کارگ

 نندگا  مجود د شته باشد.ک

  نون د ي،حفا ت عصب ي: مر قبت زنامليديکل يها م  ه
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ميزان مرگ  پری ناتال و عوامل مادری مرتبط با آن در مرکاز پزشاكي   

 92-94بعثت سنندج طي سال های   

 5 ، کریمه رویا4 ، هاشمی نسب لیال3 ، ظاهری فرزانه2 ، مجیدی جمیله1 فریبا رعنائی
. کارشناس ارشد مامایي،  عضو هيئت علمي  دانشكده پرساتاری و ماماایي، مرکزتحقيقاات عوامال     1

، انموثر برسالمت اجتماعي، پژوهشكده توسعه سالمت، دانشگاه علوم پزشكي کردستان، سنندج، ایار 
. کارشناس ارشد مامایي مرکز پزشكي بعثات،  مرکزتحقيقاات عوامال ماوثر برساالمت اجتمااعي،       2

دکتاری بهداشات    -3پژوهشكده توسعه سالمت دانشگاه علوم پزشاكي کردساتان، سانندج، ایاران،     

باروری، استادیاردانشاكده پرساتاری و ماماایي، مرکزتحقيقاات عوامال ماوثر برساالمت اجتمااعي،         

کارشناس ارشد مامایي،  -4وسعه سالمت دانشگاه علوم پزشكي کردستان، سنندج، ایران، پژوهشكده ت

عضو هيئت علمي دانشكده پرستاری و ماماایي، مرکزتحقيقاات عوامال ماوثر برساالمت اجتمااعي،       

کارشناس ارشد مامایي،  -5پژوهشكده توسعه سالمت دانشگاه علوم پزشكي کردستان، سنندج، ایران، 

اری و مامایي، مرکزتحقيقات عوامل موثر برسالمت اجتماعي، پژوهشكده توسعه سالمت دانشكده پرست

 دانشگاه علوم پزشكي کردستان، سنندج، ایران

: مرو پري نانا   شاخص مهمي  ن کيفيت مر قبت هاي مامايي م  نون د   بوده م ياک مشانل    مقدمه

م عو مل مادري مارزبط باا آ  در مرکان     زعيين مين   مرو پري نازا مطالعه با هدف جهاني  ست.  ين 

  نجام شد. 92- 94پنشني بعثت سنند  طي  سا  هاي

در مرکان    92-94 ين مطالعه  به صورت مورد شاهدي بر رمي پرمنده هاي سا  هاي : مواد و روش ها

پنشني بعثت سنند  م نمونه گيري بصورت سرشماري  نجام شد.  بتد  کليه مو رد مارده ن ياي م ياوت    

نفر( م سکس  ن بين پرمنده هاي مربوط به  466ن د که د ر ي پرمنده کامل بودند به عنو   گرمه مورد  نو

 468زولد ننده  که در هما  نما   زفاق  يتادند،  مو رد شاهد بصورت  زصاديي ساده  نتخااب شادند     

ات دموگر ييک م نفر(.  بن ر جمع آمري  طالعات يرم محقق ساخته جهت زعيين عو مل مادري   مشخص

مستقل  با   tم با  ستفاده  ن آنمو  هاي آماري کاي دم م   SPSS21مامايي ( بود.  طالعات در نرم  ين ر 

 مورد زجنيه زحليل قر ر گريت.    05/0سطح معني د ر کمتر  ن 

ماورد مارو د خال     649هفتاه م جمعاا     20مورد زولد  باالزر  ن  16939در مدت مطالعه   : یافته ها

در هان ر محاسابه    3/38حمي م مرو نون دي  زفاق   يتاده بود. مين   مرو پري نازا  در  ين مطالعه ر

شد. يايته ها نشا  د دند: ميانگين سن، مين   زحصيالت، شاغل م محال سانونت در دم گارمه زفاامت      

رمه شاهد باود  معني د ري با هم ند شتند. ميانگين زعد د ن يما  م زعد د سقط در گرمه مورد بيشتر  ن گ

قر رد شاتن مااادر در گارمه پرخطار بااارد ري    (. >P 0/ 05باه زرزياب،    76/1 ± 89/0م  94/1 ± 93/0 

 85/3 OR:  0/ 511( ، نسابت ياااميلي بااا همساار OR:   0/ 24(، ساابقه ماارده ن يااي OR: م مجااود  )
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مارو پاري   مهمترين عو مل خطر مادري   (:OR 372/0عو رضي چو  يشارخو  باال م ديابت در مادر 

 نازا  بودند. 

: مين   مرو پري نازا  در مقايسه با ساير مناطق کشور باالزر بود که نيان به بررسي علال  نتیجه گیری

آ  د رد. مهمترين عو مل مادري مرزبط با مرو پري نازا   مجود عو رض در بارد ري  ن جمله يشارخو  

ر گرمه پر خطر بارد ري قر ر ميد دند.  بنابر ين ر ه باال م ديابت م همچنين ساير عو ملي بود که مادر ر  د

کارهاي پيشگيري م درما  مناسب   ين عو رض در برنامه هاي مر قبتي قبل م حين باارد ري م ن يماا    

 بايد مورد زوجه قر ر گيرند.   

 : مرو پري نازا ، عو مل خطر، مرو نون دکلیدواژه ها
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Neonatal Neurocritical care: care for reducing neurological morbidity 
Dr Taslimi Taleghani Naeeme  
Neonatal Health Research Center, Research Institute for Children Health, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Neurocritical care is one new strategy to improve the neurological outcome of the 
newborns with acute neurological problems in the neonatal intensive care 

unit(NICU). Neonatal Neurocritical care (NNCC)is an evolving subspecialty in 

neonatal medicine. The NNCC use neuroprotective strategies for lessening the risk of 
neurological morbidity in critically ill neonates. Because the neonatal brain is still 

developing and vulnerable to injury, the essential keys of NNCC strategies are 

identifying the time of brain injury in at-risk infants.NNCC is one multidisciplinary 
care by a neonatologist, pediatric neurologist, NICU nurse, physical and occupational 

therapist, and psychologist. Four main components of NNCC includes assessment, 

monitoring, protection, and development. Neurological exams such as Sarnat exam 
(encephalopathy staging), pain scoring, and sedation indexes introduced for neonatal 

assessment in NNCC. The aEEG(amplitude-integrated EEG), cEEG(continuous 

Electroencephalography), NIRS(Near-infrared spectroscopy) are some of the 
monitoring technologies are used. Significance of the role of NICU nurse in 

neuroprotective support of newborn demonstrated in multiple studies. 

Neurodevelopmental status improves in NICU with reducing of intraventricular 
hemorrhage, decreasing pain sensation or stress tolerance in the preterm infant with 

simple acts such as the implement of positive touch and the presence and interaction 

with parents in the NICU. The means of developmental strategy in NICU is an 
environmental improvement, the lessening of light and sound stimuli, the reduction of 

sedation for patients and improves the new technology such as hypothermia. 

Education of the neonatal parents in NICU to learning how they should take care of 
them has a lot of value for their short and long term neurological prognosis. 

Sometimes, psychiatric consult for parents to alleviate anxiety, depression, and post-

traumatic stress disorder in their family is helpful. Evidence-based studies display the 
whole of these proceeding may result in decrease the neonatal neurodevelopmental 

disorders in NICU.So hopefully, they also can help improve the quality of neonatal 

care in developing countries. 
Keywords: Neurocritical care; neonatal intensive care unit(NICU);preterm infant 
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ناوزاد   ينوپاات يرت بار  يروغن مااه  یحاو یديپيل یدیور ونيرامولسيتاث

 گذشته نگر ی( ؛ بر اساس مطالعه مشاهده اROPنارس)

 قره باغی گلناز
 (ROP: مطالعه به منظور زعيين زأثير ر يم حامي رمغن ماهي بر شدت رزينوپازي ناون د ناارس    هدف

 نجام شد. 

 

 43مطالعاه بودناد.    يبار   طيم جد شر  ارميب 82گذشته نگر ،  يمطالعه مشاهده   نيم رمشها: در   مو د

زحات درماا  قار ر     سارم  يزخم مارغ م گل  يدهايکي، يسفول ايرمغن سو يحام  INTRAlipidنون د با 

 ي، زار  ي، رمغان مااه   تاو  ي، رمغان ن  ايرمغان ساو   يحاام  SMOFlipid ٪20نون د باا   39گريتند م 

زحت درما  قر ر گريتند.  طالعاات   م سريزخم مرغ م گل يدهايکيمتوسط ، يسفول رهيبا ننج ديريسيگل

 ايا ( ، مجاود  stage)ROP(، مرحلاه  zone) ROPهمر ه ، ناحيه يها morbidityدموگر ييک بيمار   ، 

 در دم گرمه ثبت م زحليل شد.  ROPدر معاينه  مليه م نيان به درما   plus diseaseعدم مجود 

 

دم گارمه مجاود    ني ييک به جن نوع درما  در با ها: زفامزي در عو رض بيماري م متغيرهاي دموگر يايته

plus disease  (p=0,38 )م  p=0,62) ROP، منااطق    p=  0,51ند شت.  ن نظر نيان آنها به درماا    

 مشااهده  يد ر يگرمههاا  خاتالف معنا    نيبا  ROP stageزفامزي بين دم گرمه مشاهده نشد.  گرچه در

 3گارمه   ريا ن يد ر يباه طاور معنا    SMOFlipidگرمه  در رشاخهين ني( ، در مرحله  نالP = 0,41نشد 

 ROP کمتر بود    ديشد )P = 0,04 در نون د   زحت درما  با  0م مرحلهSMOFlipid   به طور قابال

 (.P = 0,05باالزر بود  يزوجه

 

شاديد در ناون د   ناارس زحات درماا  باا  مولسايو          ROPنتيجه گيري:  ين مطالعه نشا  د د کاه   

SMOFlipid  مقايسه با نون د   زحت درما  با درINTRAlipid   باه   انيحا  ، ن نيکاهش مي يابد. با

 بود. نسا يهر دم گرمه  يدرما  بر 
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