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مراحل مراقبت ازنوزادترم ونزدیك ترم 
 کردى ٍ تحریک ًَزاد خشک( ًیازصَرت در )پاک کردى راُ تٌفسی : اقذام اٍل 
 ارزیابی تٌفس ٍ تَى ٍ ٍضعیت کلی ًَزاد: اقذام دٍم 
 تصوین بگیریذ آیا ًَزاد ًیاز بِ احیاء دارد: اقذام سَم. 
هعوَال اقذاهات اٍل تا سَم بطَرّوسهاى اجرا هی شَد. 
 ِضریب آپگار در پایاى دقیقِ اٍل بعذ از تَلذ هحاسبِ هی شَد: تَج 
ًَزاد را در تواس پَست با پَست با هادر قراردّیذ ٍ پشت ًَزاد را با  : اقذام چْارم

 .ٍگرم بپَشاًیذاستریل ، خشک حَلِ 
بٌذ ًاف را کلوپ ٍ قطع کٌیذ: اقذام پٌجن 
کوک کٌیذ تا شیر دّی آغاز شَد: اقذام ششن. 
 اقذاهات ٌّگام تَلذ، ثبت  قبل از ترک هحل زایواى، شرح هراحل هراقبت: اقذام ّفتن

 .ًَزاد اًجام ٍ فرم ّای هربَطِ تکویل شَد ضرٍری برای تشخیص َّیت

 مراقبت هاي هنگام تولد

 فاطمه رنجکش



 درجه  28تا25دمای توصیه شده برای اتاق زایمان 

 هنگام تولد نوزاددرها و پنجره هارا بسته نگه دارید، پنکهه و وهولر مهاموش
 .پیشگیری ونید ازجریان هوا وه سبب هیپوترمی نوزاد می شود تا شود

گرم وننده تابشی راروشن ونید. 

حوله و شانی وه قراراست برای نوزاداستفاده شودگرم شود. 

 پوشاندن نوزاد بالفاصله بعدازتولد با یک حوله استریل وه از پیش گرم شده
 .مشک شود

 تماس پوست به پوست بامادرداشته باشد ودرصهورت منهپ پزشهکی زیرگهرم
 .وننده تابشی قرارگیرد

حههرارت بههدن . اغلههب مههوارد هیپههوترمی در دقههایق اول عمههر روی مههی دهههد
درجههه  4تهها  2نههوزاد رسههیده طههی ده تهها بیسههت دقیقههه اول عمههر، ممکههن اسههت 

 .سانتیگراد واهش یابد

 تأمین گرما

 فاطمه رنجکش



وضعیت نوزادراازنظرترم بودن مشمص ونید. 

 نوزادراازنظرآغشته بودن به مکونیوم، سهرد بهودن، وضعیت

 .تنفس و تون عضالنی بررسی ونید

 براسهههاس بررسهههی ههههای انجهههام شهههده درمهههورد احیهههاء تصهههمیم

 .بگیرید

 درصهههورت عهههدم نیهههاز بهههه احیهههاء آپگارنوزادرادردقیقهههه اول

 .ارزیابی و تعیین ونید

 

وضعیت نوزادارزیابی   

 فاطمه رنجکش



 ضههمن مشههک وههردن ، نههوزادرا ازنظرنیههاز بههه احیههاء بررسههی

 .ونید

آیا نوزادگریه می وند؟ 

آیا تون عضالنی موب است؟ 

آیا نوزادترم است؟ 

 درصورت نیازبه احیاء براساس برنامه وشوری احیای نهوزاد

 .تیم احیاءاقدامات الزم را انجام می دهند

 توجه ونید وه اوسیژن و وسایل مورد نیاز احیا همیشه آماده و

 .دردسترس باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)نوزاداحیای   

 فاطمه رنجکش



عواملی وه سبب واهش نمره آپگارمی گرددعبارتنداز: 

 دیسترس جنینی به دلیل هیپووسی پیش یا حین زایمان1.

بیهوشهههی عمهههومی یههها درمهههان دارویهههی مهههادربرای وهههاهش درد درطهههی 2.
 ساعت امیر4

 وزن وم زمان تولد ونارسی3.

 زایمان سمت یا تروماتیک4.

 ساوشن شدید و مکررحلق پس اززایمان5.

 دیسترس تنفسی شدید6.

اسهههت، الزم اسهههت نهههوزاد 7وقتهههی نمهههره آپگاردردقیقهههه اول عمرومتهههراز
 .درساعات بعدی دقیق ترونترل شود

 

 

(2)احیای نوزاد  

 فاطمه رنجکش



 فاطمه رنجکش



در صورت هوشیاری و آمادگی مادر، و عدم نیاز به احیاء، حوله مهیس را ونهار  -

گذاشههته، نههوزاد را بههه شههکل نشههان داده شههده در زیههر، در تمههاس پوسههت بههه پوسههت 

پشت نوزاد را با یک حوله گرم بپوشانید و دقهت ونیهد . بروی سینه مادر قرار دهید

با استفاده از واله برای پوشهش سهر نهوزاد . وه حوله سر و صورت وی را نپوشاند

 .از اتالف حرارت به نحو قابل توجهی پیشگیری ونید
 فاطمه رنجکش



 هدف ازاولین ارزیابی و معاینه دراتاق زایمان و پس ازتولد  : 

بررسی ولی وضعیت نوزاد 

تصمیم گیری برای نیاز به احیا و ارجاع فوری 

تعیین نمره آپگار 

 وجودناهنجاری یا بیماری مهلک 

حال عمومی و عالئم ظاهری نوزاد 
 

 شناسایی ناهنجاری یا بیماری مهلک

 فاطمه رنجکش



 رعایت راهکار های پیشنهادی زیر ضروری است امنیت نوزاد جهت تامین: 

 زایملان و در هلر صلورتب قبل  از جلدا مشخصات نوزاد بایستی بالفاصله  پلا از

 .مادر و نوزاد برای انجام تزریقات روتین یا ارجاع ثبت شودکردن 

1  .  برگ  ای جهت ثبت اطالعات برای قرار دادن داخ  نلوار هلای پالسلتیکی مل

بلرای هلر . بند ک  بر م  دست یلا مل  پلای نلوزاد بسلت  میشلود نلوزاد نملاد  کنیلد

 نوزاد حد اق  یک نوار ثبت اطالعات بم  بند نوزاد

2  .جهت تکمی  نوار م  بند نوزاد حداق  مشخصات زیر ذکر شود: 

1 .جنسیت نوزاد 

2 .نام خانوادگی مادر -نام 

3 .تاریخ و ساعت دقیق تولد 

 اسللتب یللک نللوار بزرگسللا  گللرفتن دو نللوار بللرای یللک نللوزاد تللدبیر بهتللر در ن للر

 .محتوای هردو نوار عینا مشاب  باشد. برای مادر و یک نوار برای نوزاد است

 تعیین هویت و تأمین امنیت نوزاد

 فاطمه رنجکش



 ، بههاقراردادن نههوزادروی قفسههه سههینه مههادرو ایجادتمههاس پوسههت بههه پوسههت
گرمای بدن مادربراحتی به نوزادمنتقل میشودو این امر به تثبیهت وضهعیت 

 .و دمای بدن نوزادومک می وند

باارزیابی رفلکس جستجو،تمایل نوزادبه مکیدن آشکارمی شود. 

صبرونیدتانوزادبرای شیرموردن آماده شود. 

 مناسب ترین شرایطBreast Crawl  است. 

 زمههان تههداوم تمههاس پوسههت بههه پوسههت ، نقههش مهمههی درفراینههدارتباط مههادرو
 .نوزاددارد

 ،تمههاس نزدیههک و طههوالنی مههدت مههادرونوزاد بههه برقههراری روابههط متقابههل
و تغذیهه درسهاعات اولیهه عمهررا بهبهود .دلبستگی ووابستگی ومک می ونهد

 .می بمشد
 

(1)ارتباط مادرو نوزادوآغاز شیردهی  

 فاطمه رنجکش



 تحقیقات نشان داده اندوه اوثرنوزادان سالم وه درآغوش مادرگذاشته شده انهد آمهاده انهد

 .دقیقه اول عمرتغذیه مودرادریافت نمایند55تا15تادر

شروع زودرس تغذیه از هیپوگلیسمی پیشگیری می وند. 

 مکیهههدن پسهههتان درسهههاعت اول و تمهههاس یکسهههاعته پوسهههت باپوسهههت ، موفقیهههت تغذیهههه

انحصههاری بههها شهههیرمادررافراهم وهههرده و میههزان شهههیوع عفونهههت درنوزادومهههونریزی 

 .مادرراواهش می دهد

 اگر امکان تماس مادرو نوزاددربهدو تولهد وجودنهدارد ،نهوزادراگرم و مشهک وهرده و

سرش رابهاواله بپوشهانید و نوزادرادرسهاعت اول درونارمهادرقرارداده و بهه شهیردهی 

 .تشویق ونید

درزایمان سزارین پیش ازمروج ازاتاق عمل تماس اولیه مادرونوزادرافراهم ونید. 

ونیازبه دقت بیشتردارد هیپوترمی و مشکالت شیردهی دراتاق عمل شایپ تراست. 

 

(2)ارتباط مادرو نوزادوآغاز شیردهی  

 فاطمه رنجکش



 فاطمه رنجکش



 فاطمه رنجکش



 فاطمه رنجکش



 فاطمه رنجکش



بستن بند ناف 

 • ثاًیهِ   120تا  30زهاى هٌاسب برای بستي بٌذ ًاف بیي
 :بعذ تَلذ است

•   120 - 30هطالعات اخیر ًشاى دادُ است کِ یهک تهاخیر 
ثاًیِ برای بستي بٌذ ًاف ًهَزاداًی کهِ ًیهاز بهِ احیهای      

را کاّش دادُ، احتوال خًَریسی بعذ زایواى فَری ًذارًذ، 
ًیاز بِ تسریق خَى را کاّش دادُ ٍ رخیرُ آّي ًهَزاد را  

ایي اهر هخصَصا برای ًهَزاداًی کهِ در   . افسایش هی دّذ
کشَر ّای در حال تَسعِ هتَلهذ ههی شهًَذ پهر اّویهت      

 .است
 • بستي بٌذ ًاف با افسایش هیساى شیَع تاخیر طَالًی در

 .ًَزادی ٍ ًیاز بِ فتَتراپی ّوراُ استزردی 
 • ٍ بذیْی است کِ در صَرت عذم تٌفس ٍ بذحالی ًَزاد

سریع ترقطع ٍ عولیات ًیاز بِ احیاء، بٌذ ًاف بایذ ّرچِ 
 .آغاز شَداحیاء 

 فاطمه رنجکش



 فاطمه رنجکش



 فاطمه رنجکش



 مراقبت هاي بعدي برپای  ارزیابي عوام  خطر در

 نوزاد

 %(80)نوزادسالم 1.

 نوزادسالم درمعرض مطر2.

 (نیازمنداقدامات فوري)نوزادبیمار3.
 

 

 

 فاطمه رنجکش



 .سیردرد و زایمان طبیعی بوده است1.

 .مادرسابقه بیماری اثرگذاربرجنین ندارد2.

 .روز است6هفته و 41تا پایان 37نوزاد ترم بین 3.

 .یا باالتراست7امتیاز آپگار4.

 .گرم دارد4000تا2500وزن 5.

 .نوزاد صدمات زایمانی ندارد6.

 .نوزاددرمعاینه اولیه به نظرسالم است وآنومالی و بیماری مهلک ندارد7.

 .نوزادموب شیرمی مورد8.

 .از لحظه تولد سیرطبیعی داشته و امتاللی بروزنکرده است9.

 

 

 نوزادسالم

 فاطمه رنجکش



پههس . یههک نوزادسههالم نیههاز بههه مراقبههت معمههول دارد

پهایش حهداقل ( درونارمهادر)ازدوران تثبیت وضعیت 

پهس از طهی . دقیقه یک بارانجام و ثبت شهود 60هر 

این دوره ، عالئم حیاتی ، تحمهل تغذیهه، رنهد ودفهپ 

ادرارو مهههدفوع، فعالیهههت و هوشهههیاری او بهههه طهههور 

 . ساعت ارزیابی و ثبت شود 8تا6معمول هر
 

 

(2)نوزادسالم  

 فاطمه رنجکش



 فاطمه رنجکش



 روز6هفته و 36هفته تا 35سن1.

 گرم2500تا2000وزن 2.

   4000وزن باالي 3.

 سابقه بعضي بیماري های مادر4.

 دردقیقه اول كه به سرعت بهبودیافته7نمره آپگاركمتراز5.

 ناهنجاري كوچك6.

 ناسازگاري موني7.

 زایمان سمت یا صدمات زایماني مفیف8.

 مصرف دارو توسط مادر9.

 ساعت اول عمر2-1مشكالت گذرا درتغذیه در 01.

 مسایل اجتماعي و مراقبت ناكافي دوران بارداري11.

 

(1)نوزادسالم درمعرض مطر  

 فاطمه رنجکش



 یک نوزادسالم درمعرض مطر به ظاهر سالم است و نیاز بهه

پهیش آگههی وی بسهتگی .پ بهرای حهل مشهکل نهداردیدرمان سر

بههه اقههدامات پیشههگیری و تههداوم و تکههرار ارزیههابی وضههعیتش 

باید به دفعات و به طوردقیهق عالئهم حیهاتی وی ارزیهابی .دارد

زیههرا عالئههم حیههاتی ممتههل ، اولههین هشههداربرای بههروز . شههود

مشههکالت احتمههالی ای اسههت وههه مههی توانههد بههه مههرور آشههکار 

 . شوند
 

(2)نوزادسالم درمعرض مطر  

 فاطمه رنجکش



 نوزادبیمههارنوزادی اسههت وههه دارای عالئههم حیههاتی ، فعالیههت، رنههد و یهها رونههد

 .تغذیه غیرطبیعی باشد

هفتهه و بها وزن 35نوزادمبتال به ناهنجاری ههای مههم و نهوزادان نهارس ومتهراز

 .گرم دراین گروه قراردارند2000ومتراز

 نوزادانی وه پیش از این سالم به نظر می رسیدندویا یهک نوزادسهالم درمعهرض

مطرممکن است درارزیهابی ههای بعهدی جهزو ایهن گهروه قرارگیردوهه بها عالئهم 

 .حیاتی ، رند و تون و تغذیه غیر طبیعی مشمص می شود

نیازبههه درمههان و اقههدام .یههک نههوزاد بیماروههه عالئههم غیرطبیعههی دراوظاهرشههود

اقهههدامات تشمیصهههی و درمهههانی بایهههد بهههه سهههرعت آغهههاز و برحسهههب .فهههوری دارد

 .امکانات برای ارجاع یا بستری وردن نوزاداقدام شود

 

 نوزادبیمار

 فاطمه رنجکش



 فرایندهاي اتاق زایمان

اجراي فرایندهاي مراقبت 

 ازنوزاد دراتاق زایمان

ارزیابي پیش از 

 تولد

نیانوزادنیازب  

مراقبت ویژ  

 خواهدداشت؟ 

 بله

حضورتیم 

احیاء حین 

 زایمان
 میر

نماد  نمودن وسای  

 مراقبت ازنوزاد حین تولد
 فاطمه رنجکش



 پیشگیري از هیپوترمي

 بندناف از مادرو كالمپ بندناف قطپ

آپگاركمتراز تعیین نمره آپگار دردقیقه اول 

7 

اقدام جهت 

 احیاء

 میر

 ارزیابي نوزاد

ناهنجاري 

واضح یا عالئم 

 مطر دارد؟
 بله

ارجاع به 

بمش مراقبت 

 ویژه

 میر

 تماس پوست به پوست مادرو نوزاد

آپگاركمتراز  5تعیین نمره آپگار دردقیقه 

7 

 بله

 بله

انتقال به 

  بمش

 مراقبت ویژه
 فاطمه رنجکش



 خیر

 تغذی  نوزاد ب  روش خزیدن بطرف پستان

 خون گیري از بندناف در صورت لزوم

 جفت و بندناف   معاین 

 تعیین هویت و حف  امنیت نوزاد

 برقراري ارتباط بین پرسن  مامایي و مراقبین نوزاد

 انتقا  مادرو نوزاد ب  بخش بعداززایمان

 فاطمه رنجکش



شخص  زمان انجام نحو  انجام 
 مسئو 

 نام فرایند

 بررسی سن بارداری•

 بررسی بیماری های مادر•

بررسی ناهنجاری جنینبمایع نمنیونب وضعیت جفت و تخمین •

 وزن
 (ومکونیومNST,BPP)بررسی وضعیت سالمت جنین•

عام   قب  تولد
 زایمان

ارزیابی  -1

جنین قب  
 تولد

 

 زایمان عام •

 ست زایمان1.

 تأمین تجهیزات نورودمای اتاق زایمان واتاق عم 2.

 تجهیزات برای احیا مادر3.

 استامپ 4.

 لول  سیترات برای خون بندناف5.

 عام  مراقب نوزاد•

 (حول  ب کال )ست پیشگیری از هیپوترمی نوزاد1.

 ست احیاء نوزاد2.

 دستبند شناسایی و فرم اطالعات نوزاد3.

 اطمینان از دمای اتاق4.
 

 قب  تولد
 

عام  

زایمان و 

عام  

مراقبت 
 ازنوزاد

نماد   -2

سازي براي 

مراقبت از 
 نوزاد

 فاطمه رنجکش



زمان  نحو  انجام 

 انجام
شخص 

 مسئو 
 نام فرایند

 شستن دست•

 زایمان طبیعی •

 حوله 3آماده وردن 1.

 شکم مادر قراردادن یک حوله روی2.

 قراردادن نوزاد روی شکم مادر3.

 مشک وردن نوزاد با حوله دوم4.

 پیچیدن نوزاددرحوله سوم5.

 سزاین•

 گرم وننده تابشی قراردادن یک حوله روی سطح1.

 مشک وردن نوزاد با حوله دوم2.

 پیچیدن نوزاددرحوله سوم3.

قبل و  

بالفاصله 

 بعد تولد

عامل 

 زایمان
3-  

پیشگیری 

از 

 هیپوترمی
 

 :  بررسی•

 سن بارداری•

 مایپ آمنیوتیک•

 تون عضالنی•

 تعیین آپگاردقیقه اول •

عامل  بدوتولد 

 زایمان
ارزیابي -4

و تعیین 

آپگار دقیقه 

نوزاد1  
 فاطمه رنجکش



شخص  زمان انجام نحو  انجام 
 مسئو 

 نام فرایند

 : مراحل •

 والمپ وردن بندناف با پنس استریل و قطپ بین دو پنس•

سانتیمتری شکم نوزاد و قطپ  3-2والمپ بندناف درفاصله •

 سانتی ازوالمپ دوم 2بندناف در فاصله 
 بررسی عروق بندناف•

 120تا30

ثانیه 
 بعدتولد

عامل 
 زایمان

كالمپ و  -5
 قطپ بندناف 

 

 محاسبه ضریب آپگار همزمان با سایراقدامات ضروری•

 قراردادن نوزاددرسطح گرم و تمیز•

 شناسایی ناهنجاری واضح•

 بررسی حال عمومی، ظاهر و جنسیت•

 بررسی صدمات احتمالی زایمان، میزان نارسی و تعیین وزن•

 تکمیل فرم اطالعات نوزادوثبت درپرونده•

قبل یا پس 

ازتغذیه 

دراتاق 
 زایمان

عامل 

مراقب 
 نوزاد

معاینه  -6

نوزاد دراتاق 
 زایمان

 برقراري تماس چشمي  •

 تماس گونه به گونه•

 تشویق مادربه بوسیدن ونجواوردن با نوزاد•

 قراردادن نوزادروي شكم وسینه  •
 گرم گرم نگه داشتن مادرو نوزاد با پوشش•

پس از 

قطپ 
 بندناف

عامل 

مراقب 
 نوزاد

 

تماس  -7

پوست به 

پوست مادر 
 و نوزاد

 فاطمه رنجکش



شخص  زمان انجام نحو  انجام 

 مسئو 
 نام فرایند

 .منفی تعیین گروه مون ضروری است Rhیا  Oدرمادران گروه مون •

 بازوردن گیره بندناف •

 مون cc 5-2دوشیدن •

 رعایت مونگیری ایمن•

 ثبت مشمصات •

 ارسال نمونه به آزمایشگاه•

بعدازبریدن 

بندناف وقبل از 

مروج وامل 

 جفت

مون  -8 عامل زایمان

گیري از 

 بندناف

 اطمینان از مروج وامل جفت•

 بررسی وامل جفت•

 بررسی وامل پرده ها•

 بررسی وامل بندناف•

 ثبت هرگونه ناهنجاری و یافته ها•

بعد ازمروج 

 جفت
 

معاینه  -9 عامل زایمان

جفت و 
 بندناف 

 بعدازتولد دقیقه5تکمیل جدول آپگار•

 ثبت درپرونده•

 صورت احیاء تکمیل فرم احیاء•

 .نیز تعیین شود20و15و10باید دقیقه 7ومتراز 5آپگاردردقیقه •

دقیقه پس از 5

 تولد
 عامل زایمان

 
تعیین و  -10

ثبت نمره 

 5 آپگاردقیقه

 بررسی عوامل مطر مادری و نوزادی •

 آموزش مادربرای شیردهی به روش مزیدن•

 قراردادن نوزاددروضعیت موابیده به شکم روی شکم مادر•

 قراردادن حوله مشک روی نوزاد•

 ساعت وقت بدهید1به نوزادبرای مزیدن حداقل •

درزایمان طبیعی 

سزارین اسپاینال 

تماس  پس از

 پوست به پوست

عامل مراقب 

 نوزاد
تغذیه  -11

روش  نوزادبه

مزیدن به 

 طرف پستان
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شخص  زمان انجام نحو  انجام 
 مسئو 

 نام فرایند

 از جنسیت نوزاد اطمینان•

 تکمیل فرم ثبت هویت موجوددرپرونده•

 تعیین اثر وف پا ی نوزاد و انگشت مادر•

 ثبت مشمصات در مچ بند•

 بستن مچ بند به دست یا پا•

پس از 

 تغذیه نوزاد

درساعت 
 اول

عامل 

مراقب 
 نوزاد

تعیین  -12

هویت و حفظ 
 امنیت نوزاد

 

و  توضیح دادن وضعیت فعلی نوزاد و اطالعات مهم زایمان•

 ثبت درپرونده

 بررسی ثبت وامل اطالعات درپرونده•

مشمص نمودن محل ادامه مراقبت نوزادبراساس وضعیت •

 نوزاد

هنگام 

انتقال به 

اتاق پس 
 اززایمان

عامل 

مراقب 

/  نوزاد

عامل 
 زایمان

برقراری -13

ارتباط بین  

پرسنل مامایی 

و مراقبین 
 نوزاد

 بررسی عوامل مطرجهت تعیین نوزادسالم •

 ازهوشیاربودن مادرمطمئن شوید•

 قراردادن نوزاددرآغوش مادریا انکوباتور•

 اطمینان ازحفظ دمای بدن •

 تحویل پرونده مادرو نوزاد وامضاء فرم ممصوص درپرونده •

 مادرونوزادو جنسیت نوزاد ونترل مچ بند•

 انتقال مادرونوزاد باآرامش و دقت•
 دادن فرم تحویل نوزاد به مسئول بمش•

پس از 

پایان 

مراقبت 

های اتاق 
 زایمان 

عامل 

مراقب 
 نوزاد

 

طبقه بندی  -14

نوزادبرحسب 

میزان مطر 
 وانتقال نوزاد

 فاطمه رنجکش



Thank you 

 فاطمه رنجکش


