ببػوِ تؼبلي
داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ فالٍسجبى
داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي
گشٍُ آهَصؿي هبهبيي
عشح دسع
تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ ٍ 1 :احذ (ػولي)

ًبم دسع  :وبسآهَصي ًَصاداى
ؿوبسُ دسع :
پيؾ ًيبص  :تئَسي بيوبسي ّبي ًَصاداى

تبسيخ ؿشٍع تشم :

هىبى تذسيغ :

تبسيخ پبيبى تشم :

سٍص ٍ ػبػت تذسيغ :

هذسع  :هشبيبى ببليٌي

توبم ّفتِ ّب تب پبيبى تشم

ّذف ولي :
 .1تَاى تـخيص ًَصاداى ػبلن اص بيوبس
.2

تـخيص بيوبسيْبً ،بٌّجبسيْبي ٍ صذهبت ٍاسدُ ٍ اٍسطاًغ ّبي ًَصاداى
جلؼِ

ّذف ولي

1

جلؼِ اّذاف ٍيظُ سفتبسي  :دس پبيبى ّش جلؼِ داًـجَ ببيذ

ؿيَُ تذسيغ ٍ

لبدس ببؿذ :

سػبًِ ّبي

فؼبليتْبي داًـجَيبى

آهَصؿي
آؿٌبيي بب ًحَُ گشفتي تبسيخچِ ٍ

 -تبسيخچِ اص هبدساى صايوبى وشدُ بؼتشي ؿذُ دس بخؾ  Postpartumبغَس وبهل

ػخٌشاًي –

آهَصؿْبي هَسد ًيبص بِ هبدساى دس

تْيِ ًوبيذ( .ؽ -تجضيِ ٍتحليل)

پشػؾ ٍ پبػخ –

هَسد ًحَُ اػتفبدُ اص ؿيش هابدس،

 -فَايذ اػتفبدُ اص ؿيش هبدس دس ببليي بيوبس بغَس وبهل آهَصؽ دّذ (ع -اسصؽ

وبس بش ببليي بيوبس

فَايذ ؿيش هبدس – ػَاسض تغزيِ

وذگزاسي ،ؽ –دسن ٍ فْن  ،س -ػبدي ؿذى ػول)

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

هصٌَػي ٍ سؿذ ٍ تىبهل وَدن
2

 -آؿٌبيي بب آهَصؿْبي هَسد ًيبص

 -اصَل بْذاؿت لبػذگي سا دس ببليي بيوبس بغَس وبهل آهَصؽ دّذ

ػخٌشاًي –

بِ هبدس دس هَسد اصَل بْذاؿت

ً -ىبت بْذاؿتي دس هَسد اپي صيَتَهي سا دس ببليي بيوبس بغَس وبهل آهَصؽ دّذ

پشػؾ ٍ پبػخ –

لبػذگي – اپيضتَهي – ضشٍست

 -دس هَسد ضشٍست پيـگيشي اص ببسداسي بب روش ػَاسض حبهلگي ّبي هتؼذدد بغَس

وبس بش ببليي بيوبس

پيـااگيشي اص باابسداسي ٍ پياابدُ

وبهل بيوبس سا تشغيا ًوبيذ (ع – اسصؽ گزاسي)

وشدى in Rooming

ً -حَُ اػتفبدُ اص اًَاع سٍؿْبي پيـگيشي اص ببسداسي دس دػتشع سا دس ببليي بيوبس

 -وؼااا اعالػاابت دس هااَسد

بغَس وبهل آهَصؽ دّذ (ؽ – داًؾ)

آهَصؿْبي هَسد ًيبص بِ هابدس دس

 -ػَاسض اًَاع سٍؿْبي پيـگيشي اص ببسداسي دس دػتشع سا دس ببليي بيوبس بغَس

سابغِ بب ًحَُ اػاتفبدُ اص اًاَاع

هختصش آهَصؽ دّذ (ؽ -داًؾ ،ع -اسصؽ وذگزاسي)

سٍؿْبي پيـگيشي اص ببسداسي ٍ

 -فَايذ اًَاع سٍؿْبي پيـگيشي اص ببسداسي دس دػتشع سا دس ببليي بيوبس بغَس

ػَاسض ٍ فَايذ اًَاع سٍؿْب.

هختصش آهَصؽ دّذ

 -آؿٌبيي بب اًجبم هشالةات ّابي

ٍ -يتبهيي  kػضالًي سا دس ػضلِ چْبس ػشساى ًَصاد بذٍى ووه اػتبد بب دلت

هااَسد ًياابص اٍليااِ بااشاي ًااَصاد

وبهل تضسيك ًوبيذ (س -اجشاي ػول بذٍى ووه)

بالفبصلِ پغ اص تَلذ دس بخاؾ

 -ببص بَدى همؼذ سا بب اػتفبدُ تشهَهتشسوتبل بب دلت وبهل اسصيببي ًوبيذ(س -دلت

ٍ( Postpartumيتبهيي k

ػول)

 -اًَاع ٍاوؼي ّبي بذٍ تَلذ –

 -اثش وف پبي ًَصاد سا (جْت تؼييي َّيت ًَصاد) بب اػتفبدُ اص اػتبهپ بب دلت وبهل

1

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

تؼييي َّيت ًَصاداى – ؿؼتـَي

ثةت ًوبيذ (ؽ – داًؾ  ،س -دلت ػول)

ًَصاد)

 بش چؼا ػيٌِ ًَصاد سا (جْت تؼييي َّيت ًَصاد) بب اػتفبدُ اص چؼا ّبي ضذحؼبػيت بب دلت وبهل بش سٍي ػيٌِ ًَصاد ثةت وٌذ( .س -اجشاي ػول بذٍى ووه)
 بشاي ًَصاد  NVDدس صَست لضٍم بب سػبيت اصَل آػپتيه بب  2ببس تالؽ وشدى N.G.Tubeبگزاسد( .س -هْبست ػول ،ع -اسصؽ وذگزاسي ،ؽ -دسن ٍ فْن )
 بشاي ًَصاد ػضاسيٌي بب سػبيت اصَل آػپتيه بب  2ببس تالؽ وشدى N.G.Tubeبگزاسد( .س -هْبست ػول ،ع -اسصؽ وذگزاسي ،ؽ -دسن ٍ فْن )
 ًحَُ تجَيض ٍاوؼي ّبي هَسد ًيبص بذٍ تَلذ دس ًَصاداى سا بغَس وبهل بيبى ًوبيذ.(ؽ – داًؾ)
 دٍص ٍاوؼي ّبي هَسد ًيبص بذٍ تَلذ دس ًَصاداى سا بغَس وبهل بيبًىٌذ ( ؽ –داًؾ)

3

آؿٌبيي بب ػالئن هچَسيتي ًَصاد ٍ

 -ػالئن هچَسيتي ًَصاد بَػيلِ هؼبيٌِ ببليٌي ًَصاد بب دلت وبهل اسصيببي ًوبيذ

ػخٌشاًي –

آؿٌبيي بب صذهبت آؿىبس حايي

(س -دلت ػول ،ؽ – وبسبشد)

پشػؾ ٍ پبػخ –

تَلذ ٍ تـخيص آًْب

 -صذهبت آؿىبس حيي تَلذ دس ًَصاد سا بَػيلِ هؼبيٌِ ببليٌي ًَصاد بغَس وبهل

وبس بش ببليي بيوبس

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

تـخيص دّذ (سّ ،وبٌّگي حشوبت – ؽ – تجضيِ ٍتحليل)
 وبپَت ػبوؼيذاًيَم سا بب تَجِ بِ هؼبيٌِ ػش ًَصاد بغَس دليك تـخيص دّذ (س-دلت ػول)
 دس صَست ٍجَد ػفبلَهتبتَم سا بب تَجِ بِ هؼبيٌِ ػش ًَصاد بغَس دليك تـخيصدّذ (س -دلت ػول)
 دس صَست ٍجَد  CDHسا دس ًَصاد بب تَجِ بِ اًجبم هؼبيٌِ دليك هبًَس استَالًي– ببسلَ تـخيص دّذ ( -دلت ػول)
 وبپَت ػبوؼيذاًيَم سا اص ػفبلَهتبتَم بب تَجِ بِ ػالئن وليٌيىي بب هْبست وبهلافتشاق دّذ (ؽ – تجضيِ ٍ تحليل  ،ع -اسصؽ وذگزاسي – س -دلت ػول)
4

آؿٌبيي بب اًجابم ػاٌجؾ اًاَاع

ً -تيجِ سفلىغ هَسٍ سا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيتةي ًوبيذ (س -دلت

ػخٌشاًي –

سفلىغ ّبي ًَصادي

ػول ،ؽ -اسصؿيببي)

پشػؾ ٍ پبػخ –

ً -تيجِ سفلىغ  Palmar graspسا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيببي ًوبيذ.

وبس بش ببليي بيوبس

(س -دلت ػول ،ؽ -اسصؿيببي)
 ًتيجِ سفلىغ  Plantar graspسا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيببي ًوبيذ.(س -دلت ػول ،ؽ -اسصؿيببي)
 ًتيجِ سفلىغ  rootingسا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيببي ًوبيذ( .س -دلتػول ،ؽ -اسصؿيببي)
 ًتيجِ سفلىغ  Swallowingسا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيببي ًوبيذ.(س -دلت ػول ،ؽ -اسصؿيببي)
 ًتيجِ سفلىغ  blinkingسا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيببي ًوبيذ( .س-دلت ػول ،ؽ -اسصؿيببي)
 ًتيجِ سفلىغ  Suckingسا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيببي ًوبيذ( .س-دلت ػول ،ؽ -اسصؿيببي)
 ًتيجِ سفلىغ  gagingسا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيببي ًوبيذ( .س -دلتػول ،ؽ -اسصؿيببي)
 ًتيجِ سفلىغ  Steppingسا پغ اص هؼبيٌِ ًَصاد بغَس وبهل اسصيببي ًوبيذ( .س-دلت ػول ،ؽ -اسصؿيببي)

2

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

آؿٌبيي بب ًحاَُ پيابدُ واشدى ٍ

 -اًجبم وبهل هؼبيٌِ ًَصاد

ػخٌشاًي –

آهَصؽ دادى ًىبت بْذاؿتي باِ

ً -ىبت بْذاؿتي دس هَسد هبدساى ػضاسيٌي سا آهَصؽ دّذ (ع -اسصؽ وذگزاسي،

پشػؾ ٍ پبػخ –

هبدساى

ؽ -دسن ٍ فْن)

وبس بش ببليي بيوبس

6

ديذى يه صايوبى عةيؼي

 -يه صايوبى جْت تـخيص ػلل صذهبت حيي صايوبى دس اتبق صايوبى بب دلت

ػخٌشاًي –

وبهل هـبّذُ ًوبيذ (ع -تَجِ ٍ دسيبفت)

پشػؾ ٍ پبػخ –

7

5

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت
حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

وبس بش ببليي بيوبس
 -آؿٌبيي بب ًحَُ هحبػةِ هياضاى

 -هيضاى هؼبيٌبت هَسد ًيبص بشاي ًَصاداى  NPOبؼتشي دس  NICUهغببك فشهَل

ػخٌشاًي –

هبيؼبت هَسد ًيبص ًَصاد

دليمبً هحبػةِ ًوبيذ( .ؽ -تجضيِ ٍتحليل)

پشػؾ ٍ پبػخ –

 -آؿٌبيي باب اًاَاع آصهبيـابت

 -آصهبيـبت سٍتيي هَسد ًيبص بشاي ًَصاداى بذ حبل بؼتشي دس  NICUبب  %10خغب

وبس بش ببليي بيوبس

سٍتيي هَسد ًيبص بشاي ًَصاداى بذ

روش ًوبيذ (ؽ -داًؾ)

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

حبل
8

آؿٌبيي بب ًحَُ تـاخيص ايىتاش

 -ايىتش ًَصادي سا بب فـشدى پَػت ًَصاد دس هشاحل اٍليِ تـخيص دّذ (س -دلت

ػخٌشاًي –

ًَصاديً ،حَُ اػتفبدُ اص وبهپيَتش

ػول)

پشػؾ ٍ پبػخ –

اص اًىَببتَس – ًىبت هْن حايي

ً -ىبت هْن اػتفبدُ اص اًىَببتَس بشاي ًَصاد بذحبل سا بغَس وبهل پيبدُ ًوبيذ (س0

وبس بش ببليي بيوبس

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

اػتفبدُ اص دػتگبُ فَتاَتشاپي – دلت ػول)
دػتگبُ پبلغ اوؼي هتشي

ً -ىبت هشالةتي صحيح اص ًَصادي وِ دس هؼشض فَتَتشاپي اػت بغَس وبهل دس

 -آؿٌبيي بب ًحَُ تـخيص ػالئن

ببليي بيوبس اًجبم دّذ.

ديؼتشع تٌفغ ًَصاد

 دس صَست لضٍم هيضاى  O2هَسد ًيبص دس سٍؿْبي هختلف اوؼيظى دّي دس ببلييًَصاد بغَس دليك تٌظين وٌذ (س 0دلت ػول)
 ًىبت هْن اػتفبدُ اص پبلغ اوؼيوتشي بشاي ًَصاداى بذحبل سا بغَس دليك تٌظين وٌذ(س 0دلت ػول)
 ػالئن ديؼتشع تٌفغ ًَصاد سا بب تَجِ بِ ػالئن ببليٌي ًَصاد ػشيؼبً تـخيص دّذ( .ؽ – تجضيِ ٍ تحليل)

9

بذػت آٍسدى تَاى تـخيص ًيبص

ً -يبص بِ  Exchangeدس ًَعبد ايىتشيه سا بب تَجِ بِ آصهبيـابت هاَسد ًيابصٍ ،صى

ػخٌشاًي –

بااِ  Exchangeبااب تَجااِ بااِ

ًَصاد ٍ ػي حبهلگي بِ عَس دليك ٍ وبهل تـخيص دّذ( .ع – اسصؽ گزاسي)

پشػؾ ٍ پبػخ –

آصهبيـبت تبسيخچِ

 -دس هَسد ًحَُ دسهبى ًَصاداى هةتال بِ ايىتش ًبؿي اص ًبػبصگبسي  Rhدس هؼشض 20

وبس بش ببليي بيوبس

بذػت آٍسدى تَاى بحث واشدى

دليمِ دس اتبق وتفشاًغ بب ػبيش داًـجَيبى بحث ٍ گفتگَ وٌذ (ؽ – تجضيِ ٍ تحليل)

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

دس هَسد ًحَُ دسهبى ًَصاد هةاتال
بِ ًبػبصگبسي Rh
10

11

ًَؿتي دػتَسات دسهابًي باشاي

 -جْت ًَصاد بذ حبل پغ اص هغبلؼِ ٍ هةبحثِ ساجغ بِ حذالل  5پشًٍذُ ًَصاد بؼتشي

ػخٌشاًي –

ًَصاد بذحبل

ؿذُ دس  NICUبب  %10خغب بتَاًذ دػتَسات دسهبًي بٌَيؼيذ ( ؽ -تجضيِ ٍ

پشػؾ ٍ پبػخ –

تحليل)

وبس بش ببليي بيوبس

بذػات آٍسدى تاَاى تـاخيص

 -همبديش عةيؼي اًذيغ ّبي خَى ) (..... ٍ CBCسا بشاي ًَصاد عةيؼي ٍ ػبلن بب

ػخٌشاًي –

همبديش عةيؼاي ٍ غياش عةيؼاي ،

 %10خغب بيبى وٌذ ( ؽ -داًؾ)

پشػؾ ٍ پبػخ –

اًذوغ ّبي خَى

 -همبديش غيش عةيؼي اًذيغ ّبي خَى ) (..... ٍ CBCسا بشاي ًَصاد عةيؼي ٍ ػبلن

وبس بش ببليي بيوبس

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت
حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

بب  %10خغب بيبى وٌذ ( ؽ -داًؾ)
12

ًىبتي وِ دس توبهي جلؼبت ببيذ

 -بب بيوبس بؼتشي دس بخؾ پغ اص صايوبى بغَس صحيح استةبط بشلشاس وٌذ( .ع -تةلَس

ػخٌشاًي –

سػبيت ؿَد.

ؿخصيت)

پشػؾ ٍ پبػخ –

 -بب ػبيش داًـجَيبى بغَس صحيح استةبط بشلشاس وٌذ( .ع -تةلَس ؿخصيت)

وبس بش ببليي بيوبس

 -بب پشػٌل بخؾ ًَصاداى ٍ پغ اص صايوبى بغَس صحيح استةبط بشلشاس وٌذ (ع -تةلَس

3

حضَس فؼبل دس بخؾ – پبػخ
بِ ػئَاالت

ؿخصيت)
 دس هَسد وٌفشاًغ ّبي ػلوي ٍاگزاس ؿذُ تَػظ اػتبد دس ػشض  0/5ػبػت دسبيوبسػتبى بب ػبيش داًـجَيبى بحث ًوبيذ( .ؽ -تجضيِ ٍ تحليل)
 هغبلا هَسد هةبحثِ دس والع دسع بيوبسػتبى بب دلت وبهل گَؽ دّذ (ع-ًگشؽ)
 جْت يبدگيشي دسٍع بغَس وبهل دس خَد احؼبع هؼئَليت وٌذ (ع -تةلَسؿخصيت)
 بشاي ّشگًَِ ابْبم دس يبدگيشي ايي دسٍع اص اػتبد هشبَعِ ػئَاالت وٌذ (ع-ًگشؽ)
 تَضيحبت گفتِ ؿذُ تَػظ اػتبد دس هَسد هشالةت اص ًَصاداى ػبلن ٍ عةيؼي سا ببدلت وبهل گَؽ دّذ (عً -گشؽ)
 بشاي ّش گًَِ ابْبم دس يبدگيشي ايي هغبلا اص اػتبد دليمبً ػئَال وٌذ (عً -گشؽ) بشاي يبدگيشي وبهل ايي هغلا دس خَد احؼبع هؼئَليت وٌذ (ع -تةلَسؿخصيت)
 ليذس گشٍُ بب ّوىبسي ػبيش داًـجَيبى گشٍُ بشًبهِ صهبًةٌذي بشاي فؼبليتْبي هتٌَعداًـجَيبى دس بخؾ بب دلت وبهل عشاحي وٌذ (ع -ػبصهبًذّي اسصؿْب)
اسصؿيببي:
%60

 -تىويل فشم اسصؿيببي بش اػبع وبسوشد داًـجَ عي دٍسُ

%40

 اهتحبى وتةي پبيبى دٍسُ وِ اص ًىبت ػولي بخؾ اسصؿيببي بؼول هي آيذ.برخي از مىابع:

-1بُرمه ريچارد.رشذ ي تكامل ولسًن.2002ترجمٍ:كرباسي عارف.چاپ ايل.مًسسٍ اوتشاراتي اوذيشٍ رفيع1342.
 -2بُرمه ريچارد.بيماريُاي وًزادان ولسًن . 2004ترجمٍ:شمس اختري اميه.چاپ ايل.مًسسٍ اوتشاراتي خسريي1342.
- 3تًكل ,محسه.رشذ يتكامل كًدك با تاكيذ بر پرستاري ,مامايي ي بُذاشت,چاپ ايل ,اوتشارات جُاد داوشگاَي َمذان1333.,
-4جاوسًن ريس ي تيلًر يوذي.مُارتُاي مامايي.ترجمٍ:احمذي مخبًبٍ .ازگلي گيتي.ديلتيان ماَرخ.فيريزيان فيريزٌ.كريميان وًرالسادات ي واَيذي فاطمٍ.چاپ ايل.اوتشارات وًر
داوش1342.
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