
 نوزادان نارس 

حاملگی بدنیا می آیند  83به نوزادانی که قبل از هفته 

به طور طبیعی نوزاد  . نوزادان پره مچور یا نارس می گویند 

در این حالت اندازه و وزن کمتري دارد زیرا وقت کمتري 

او زمان کافی براي .براي رشد درون رحمی داشته است 

نداشته و ... ،ریه ها کبد و  تکامل اعضاء حیاتی مثل کلیه ها

مکانیسم تنظیم درجه حرارت بدن او نیز به خوبی تکامل 

نیافته است و بدن او در زمستان ، سرد و در تابستان ، گرم 

و هماهنگی تغذیه او مشکل بوده ، زیرا قدرت .می گردد 

چنین کودکی به آسانی تحت . کافی جهت مکیدن ندارد 

وسعت مشکالت و  هجوم عفونت ها قرار می گیرد

نوزادانی که .ضایعات بستگی به میزان نارس بودن او دارد 

کیلوگرم  5/2 از ر به موقع به دنیا می آیند ولی وزن کمت

این امر ممکن است .گویند  نوزادان کم وزن میدارند را 

به علت تغذیه ضعیف مادر یا عفونت ها یا بیماري هاي 

. پیدا نمی شود  قلبی و کلیوي باشد اما اغلب علت خاصی

نوزادان با وزن طبیعی در مادران سالم ، بیشتر به طور کلی

ء تغذیه اي به دنیا زمان مقرر نسبت به مادران بیمار و سو

  .آوردخواهند

نوزادان با وزن کمتر، به مراقبت ویژه و توجه خاص به 

تغذیه و درجه حرارت نیاز دارند از آن ها بایستی به دقت 

نوزاد .عفونت و سرما محافظت گردند مراقبت شده و از 

نیاز به بستري شدن و مراقبت در  ممکن است نارس

گاهی نوزادان نارس توان یا  . شته باشدن دابیمارستا

اما شیر مادر  هماهنگی الزم براي شیر خوردن را ندارند

براي او الزم بوده بنابراین مادر می تواند شیر خود را با 

ن با انگشتان دوشیده و به فشردن هاله رنگی نوک پستا

از طریق وراخ ریز یا با لوله اي که وسیله ي شیشه شیر با س

گذاشته می شود ، نوزاد را تغذیه کند  در معده بینی یا دهان

در این زمان نه تنها شیر مادر ، بهترین غذا براي کودک .

می باشد ، بلکه دوشیدن منظم پستان باعث تولید بیشتر و 

کیدن را بدست و هنگامی که بچه توانایی مبیشتر شیر گشته 

به اندازه ي کافی از پستان به خوبی و  می تواند آورد ،

شروع سریع شیر خشک منجر به قطع شیرمادر . ه کندتغذی

 .                                                           و محرومیت نوزاد نارس از شیر مادر و فواید آن می شود 

ه گوارش نوازد بسیار حساس بوده و با شیر مادر دستگا

هرگونه تالش بایستی .مشکل خاصی را نخواهد داشت 

 . براي شیردهی مادر به نوزاد صورت گیرد 

گرم رسید ،مراقبت  2522هنگامی که نوزاد نارس به وزن 

والدین ممکن است .خاص دیگري را نیاز نخواهد داشت 

ن و بغل نمودن او دچار وحشت در ابتدا در مورد بلند کرد

  این نوزادان .شوند ولی پس از مدتی عادت خواهند کرد 

همانند بقیه نوزادان با وزن باالتر هنگام تولد ،  ظریف ،

آن ها ممکن است حتی .رشد و تکامل پیدا خواهند کرد 

در ابتدا ممکن است . افزایش وزنشان سریع تر از بقیه باشد 
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و رشد کمتري نسبت به سایر بچه  به نظر برسد که فعالیت

هاي هم سن خود دارند ، ولی به زودي به حد آن ها 

والدین نبایستی به مراقبت هاي ویژه از او .خواهند رسید 

ادامه داده و علت را ظریف و حساس بودن او عنوان کنند 

با نوزاد نارس بایستی پس از طی دوران حساس و حیاتی .

 .شود ،همانند یک بچه طبیعی رفتار

مراقبت مادرانه آغوشی چیست و چرا اهمیت 

 ؟ دارد

مراقبت مادرانه آغوشی نوعی مراقبت از نوزادان نارس 

است که در آن نوزاد در تماس پوستی طوالنی با مادر قرار 

این روش قابل استفاده ، آسان و موثر براي . می گیرد 

 .ارتقاي سالمتی و بهداشت نوزادان نارس می باشد

در وسط سینه مادر و در حالت عمودي به صورت  نوزاد را

سر . سینه به سینه قرار دهید و او را با یک بند محکم ببندید 

را به یک طرف برگردانید و گردن را در وضعیت کمی 

قسمت فوقانی بند درست زیر . کشیده به عقب نگه دارید 

این حالت موقعیت سر را براي باز نگه . گردن نوزاد است 

ه هوایی مناسب تر می کند و سبب تماس چشم داشتن را

به چشم بین مادر و نوزاد می شود و از خم شدن سر به جلو 

. و خم شدن بیش از حد آن به عقب جلوگیري می کند 

. باید رانها خم شده و در یک حالت قورباغه اي قرار گیرد 

لباس نوزاد باید جلو باز باشد که . بازوها نیز خم شده باشد 

ست جلوي تنه نوزاد با جلوي سینه مادر برقرار تماس پو

براي حفظ درجه حرارت سر نوزاد بایستی به وسیله . گردد 

 . کاله پوشیده شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراقبت از نوزاد نارس    
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(11-1: )کد  

:اینترنتی دسترسی به آموزش بیمار از آدرس  
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