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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اداره سالمت
نوزادان و انجمن پزشکان نوزادان ایران می باشد

به کساني که هنگام تولد از نوزاد مراقبت مي کنند
کمک به تنفس نوزاد به عامل زایمان نوزاد ،آموزش
مي دهد که چگونه از نوزاد در زمان تولد مراقبت کند.
y yتمام نوزادان نياز دارند که تميز و گرم نگه داشته
شوند و به تغذيه با شير مادر تشويق شوند.
y yنوزاداني که نفس نمی کشند ،نياز به کمک اضافی
در دقيقه اول پس از تولد دارند.
کمک به تنفس نوزاد بر دقیقه طالیی تکیه دارد؛ این
زمانی است که تحریک تنفس و تهویه با بگ و ماسک
می تواند زندگی بخش باشد .باید دست کم یک فرد
ماهر در کمک به تنفس نوزاد در هر تولد حضور
داشته باشد.
کمک به تنفس نوزاد طراحی شده تا بخشی از برنامه
مراقبت های اساسی نوزاد باشد .برنامه مراقبت های
اساسی نوزاد ،فعالیت های مهم مراقبت از نوزاد در
روزهای اول تولد را پوشش می دهد .با این همه،
آموزش تنها اولین گام برای دستیابی به هدف بهبود
سالمت نوزادان است.

از راهنمای مراقبان پیش ،حین و پس از دوره آموزشی
استفاده کنید.

y yهمراه با دیگر همکاران خود کار کنید تا کیفیت
مراقبت نوزاد در مجموعه شما بهبود یابد

پیش از دوره
y yراهنمای مراقبان را بخوانید
y yبه پرسش های پیش آزمون پاسخ دهید

برنامه ريزي براي تولد ،از خانواده و جامعه آغاز
مي شود .فرد مراقب ،طی دوره بارداری به مادر باردار
و خانواده اش کمک می کند تا براي تولد در شرایط
معمول و نیز در شرایط اضطراری آماده شود .مراقبان
سالمت و رهبران اجتماعی و خانواده ها ،مادران را
برای داشتن يک عامل زایمان دوره دیده در زمان
تولد حمایت می کنند .واحدهاي سالمت ،افراد ماهر
و تجهيزات کافي را فراهم مي نمايد و مراقبان با هم
به صورت یک گروه کار می کنند تا بهترین مراقبت
ارائه شود.

حين دوره
y yنمودار اجرایی و مهارت های تهویه با بگ و ماسک
را تمرین کنید
y yتجربيات خود را به اشتراک بگذارید و پرسش کنید
y yدر گفت و گوی گروهی فعاالنه شرکت نمایید
y yبه ديگران در يادگيري کمک کنيد
پس از دوره
y yمتعهد شوید بهترین مراقبت را در زمان تولد ارائه
کنيد
y yتمرین نمودار اجرایی و مهارت های تهويه با بگ و
ماسک را ادامه دهيد

با برنامه ريزي و انجام مهارت هاي کمک به تنفس
نوزاد ،شما اطمینان می یابید که هر نوزادي امکان و
توانایی تنفس کردن در زمان تولد را خواهد یافت.
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به عنوان یک عامل زایمان دوره دیده
تأثیرگذار باشيد

6

شما به عنوان يک عامل زایمان ماهر در کمک به مهارت های کلیدی را تمرین کنید

تنفس نوزاد ،می توانید زندگي نوزادان را نجات
دهيد.
شما بايد در زمان تولد حضور داشته باشید و برای
انجام اقدامات فوری آماده باشید.
طی دقيقه اول پس از تولد  -دقيقه طاليي -هر
نوزاد بايد به خوبي نفس بکشد يا شما تهويه را
آغاز کرده باشید.

دو به دو تمرین کنید
از شبیه ساز یا مانکن نوزادی برای نمایش گریه کردن،
نفس کشیدن و ضربان قلب استفاده کنید.

تفاوت ایجاد کنید
به عنوان یک عامل زایمان دوره دیده شما می توانید
y yبه نوزادي که نفس نمی کشد کمک کنید.
y yگرما ،تمیزی و تغذيه با شير مادر را برای همه
نوزادان فراهم کنید.

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید
در چه صورت یک فرد ماهر باید در هنگام
تولد حضور داشته باشد؟
در صورت بروز مشکل
در هر تولد
کدام نوزادان از حضور عامل زایمان دوره
دیده سود می برند؟
تنها نوزادان نیازمند کمک برای تنفس
همه نوزادان
به نمودار اجرایی (صفحه  )11مراجعه نمایید
نمودار اجرایی مانند راهنمایی برای پرسش ها،
تصمیم ها و اقدامات شما برای کمک به تنفس
نوزاد عمل می کند.

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yچگونه عامل زایمان جدید برای کمک به تنفس نوزاد تربیت می شود؟
y yچگونه عامل زایمان مهارت های خود را حفظ می کند و بهبود می بخشد؟

y yآیا همه عامل زایمان ها در مرکز شما برای کمک به تنفس نوزاد تربیت
شده اند؟
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نمودار اجرایی

پیش از تولد نوزاد

برای تولد آماده شوید
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یک فرد کمکي مشخص کنید و برنامه اضطراری را
با مادر مرور کنید
یک فرد کمکی یا شخص ماهر دیگری را آماده کنید تا
در صورتی که نوزاد تنفس نداشت به شما کمک کند.
y yفرد کمکی می تواند به مادر کمک کند و درخواست
کمک نماید
y yشخص ماهر دوم می تواند در مراقبت از نوزاد
همکاری نماید
برنامه اضطراری شامل برقراری ارتباط و انتقال نوزاد
براي دریافت مراقبت هاي پيشرفته است.
محل زايمان را آماده کنید
محل تولد نوزاد بايد دارای شرايط زير باشد:

گرم

روشن
تميز

درها و پنجره ها را براي پیشگيري از کوران
هوا ببنديد .در صورت لزوم از منابع گرمازا
استفاده کنيد.
در صورت لزوم از یک منبع نور متحرک
برای ارزیابی نوزاد استفاده نمایید.
به مادر کمک کنيد تا دست هایش را بشوید
و پارچه تمیزی آماده کنید تا نوزاد را حین
تماس پوست با پوست بپوشاند.

دست ها را بشویید
شستن دست ها از انتشار عفونت پيشگيري مي کند.
پیش و پس از مراقبت از هر مادر يا نوزاد ،دست ها
را به طور کامل با آب و صابون یا محلول های الکلی
بشوييد (صفحه  52را ببینید) .مطمئن شوید همه افراد
حاضر در محل دست های شان را شسته اند .دستکش
از شما در برابر انتقال عفونت از راه خون و مايعات
بدن محافظت مي کنند.
مکانی برای تهويه آماده کنید
مکاني گرم ،خشک ،هموار و ايمن براي تهویه
نوزاد آماده نماييد .کيف تجهيزات زايمان ايمن،
داروهای منقبض کننده رحم (مانند اکسی توسین
یا میزوپروستول) و وسايل مورد نياز تهويه نوزاد
را همراه داشته باشيد .تجهيزات بايد پس از استفاده
ضدعفوني و تميز نگه داشته شوند .تمام تجهيزات و
وسایل را در مکان تهویه نوزاد بازبینی کنید .کارکرد
درست بگ و ماسک و وسیله ساکشن را امتحان
نماييد (صفحه  47را ببینید).

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
چهار مرحله آمادگی برای تولد را تمرین کنید

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید
فرد کمکی چه کارهای مهمی می تواند در زمان
تولد انجام دهد؟
پارچه سردی روی پیشانی نوزاد بگذارد
در صورت بروز مشکل درخواست کمک کند
یا خودش کمک نماید
چه وقت دستان تان را می شویید؟
وقتی به نظر کثیف برسد
پیش و پس از انجام مراقبت برای هر مادر یا
نوزاد
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
به گام برای تولد آماده شوید و تجهیزات کمک
به تنفس نوزاد اشاره کنید.

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yمسئول تهیه تجهیزات تمیز و در دسترس برای هر تولد کیست؟
y yبرای کمک در شرایط اضطراری ،فرد ماهر دوم چگونه در دسترس قرار می گیرد؟

y yآیا تجهیزات کمک به تنفس نوزاد در همه تولدها در دسترس است؟
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تمرين :آمادگي براي تولد

فرد کمکي را تعیین و برنامه
اضطراری را مرور کنید

محل زايمان را آماده
کنید

تسهیل گران چگونگی آماده شدن برای تولد را نمایش می دهند.
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فراگیران به صورت دو به دو چک لیست را تمرین می کنند .یک نفر نقش عامل
زایمان و دیگری نقش مادر را ایفا می کند .کار را با معرفی خود به مادر آغاز
کنید .سپس در حالی که برای تولد آماده می شوید با مادر و فرد کمکی ارتباط
برقرار نمایید.
فراگیران به یکدیگر بازخورد می دهند و نقش های شان را جا به جا و دوباره
تمرین می کنند.

دست ها را بشویید

مکانی برای تهویه آماده
وتجهيزات را امتحان کنید

چک ليست
فرد کمکي را تعیین و برنامه اضطراری را مرور
نمایید
...........................................................................
محل زايمان را آماده کنید
...........................................................................
دست ها را بشویید
...........................................................................
مکانی براي تهويه آماده کنید
...........................................................................
وسايل و تجهيزات ضدعفونی شده را یک جا
گردآوری کنید
...........................................................................
بگ تهویه ،ماسک و وسیله ساکشن را امتحان
کنید
...........................................................................
داروهای منقبض کننده رحم را برای مادر آماده
کنید
...........................................................................

گفت وگوی گروهي

با گروه کوچکي از فراگيران ديگر گفتگو کنيد که
چگونه مهارت هاي آموخته شده را در عمل به کار
گیرید .مشکالت موجود در محل کارتان و راه
حل هاي احتمالي را شناسايي کنيد.
1 .1برنامه اضطراری محل کار شما چیست؟
2 .2فرد کمکی طی زایمان چه کاری می تواند
انجام دهد؟ شما چگونه فرد کمکی را فراخوان
می کنید؟
3 .3چگونه محل زایمان و برقراری تهویه را در محل
کارتان آماده می کنید؟
4 .4آیا در محل کار شما منبع آب تمیز یا
ضدعفونی کننده الکلی وجود دارد؟
5 .5چگونه وسایل و تجهیزات ضدعفونی شده مورد
استفاده در هر تولد را آماده می کنید؟
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بالفاصله پس از تولد

نوزاد را به طور کامل خشک کنيد
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نوزاد را بالفاصله پس از تولد به طور کامل خشک مهارت های کلیدی را تمرین کنید

کنيد.
خشک کردن کمک می کند تا نوزاد گرم نگه داشته
و تحريک تنفسي انجام شود .نوزاد تازه به دنیا
آمده خيس است و حتي در اتاق گرم هم سردش
می شود.
با مالش پارچه اي بر روي بدن ،دست ها ،پاها و سر
نوزاد را به آرامي خشک کنيد.
خشک کردن پشت نوزاد تحریک مهمی برای آغاز تنفس
است .صورت نوزاد را از خون و ترشحات پاک کنید.

دو به دو تمرین کنید

y
y
y
y
y

yبا ماليدن پارچه اي بر روي بدن ،دست ها،
پاها و سر نوزاد را به آرامي خشک کنيد.
yپارچه خیس را کنار بگذارید.
yنوزاد را در تماس پوست با پوست مادر
قرار دهید.
yنوزاد را با پارچه ای تمیز بپوشانید.
yزمان تولد نوزاد را یادداشت کنید.

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید
نوزادي بدون خشک کردن و پیچیدن در پارچه
در آغوش مادر است .چه روی خواهد داد؟

نوزاد سرد خواهد شد
نوزاد گرم خواهد ماند

کی باید نوزاد را خشک کرد؟

پس از دادن داروی منقبض کننده رحم به مادر
بالفاصله پس از تولد

خشک کردن را می توان روی شکم مادر انجام داد.
پیش از تولد پارچه ای تمیز روی شکم مادر پهن کنید.
نوزاد را روی این پارچه قرار داده کامل خشک کنید.
پارچه خیس را کنار بگذارید و نوزاد را در تماس
پوست با پوست مادر قرار دهید .سپس نوزاد را با
پارچه ای تمیز بپوشانید.
زمان تولد نوزاد را یادداشت کنید.

به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
اولين گام اجرایی پس از تولد چيست؟

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yچه کسی مسئول تهیه پارچه برای خشک کردن و پوشاندن نوزاد است؟

y yآیا همه نوزادان پس از تولد کامل خشک می شوند؟
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ارزيابي پس از خشک کردن

آيا نوزادگريه مي کند؟
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تقريب ًا از هر  10تولد ،يک نوزاد براي تنفس نياز
به کمک دارد .ارزیابی سريع پس از خشک کردن
در زمان تولد ،بهترين راه برای دانستن نیاز نوزاد به
کمک براي تنفس است.
بالفاصله پس از خشک کردن نوزاد ،بپرسيد :آيا
نوزاد گريه مي کند؟
تصميم بگيريد نوزاد چه نوع مراقبتي نياز دارد
نوزادي که گريه مي کند ،نياز به مراقبت معمول دارد.
بیشتر نوزادان در زمان تولد گريه مي کنند .گريه کردن
به این معني است که نوزاد تنفس خوبي دارد .گريه
زماني امکان پذير است که مقدار زيادي هوا به داخل
و خارج ريه حرکت کند .نوزادي که در حال گريه
کردن است معموالً دست ها و پاهاي خود را تکان
مي دهد و تون عضالني خوبي دارد .پس از چند بار
گريه کردن ،ممکن است گريه قطع و نفس هاي آرام و
منظم نوزاد آغاز شود.

نوزادي که گريه نمي کند ،براي تنفس نياز به کمک
دارد .نوزادي که گريه نمی کند ممکن است در زمان
تولد تنفس نداشته باشد .نوزادي که تنفس ندارد ،شل
و بی حرکت است .پوست نوزاد نیز ممکن است رنگ
پريده يا کبود باشد.
همه نوزادان با تنفس سطحي یا منقطع يا بدون تنفس
نياز به کمک فوری دارند.
اقدام فوری ،به زودتر آغاز شدن تنفس نوزاد کمک
می کند .اگر به نوزادي که نفس نمي کشد کمک نکنید،
ممکن است بمیرد یا مغز او دچارآسيب ديدگي جدي
شود.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
از یک شبیه ساز یا مانکن نوزاد برای نمایش گریه
کردن /گریه نکردن استفاده کنید.

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید

نوزادي پس از خشک کردن کامل ،گریه نمی کند
و شل است .چه اقدامي باید انجام دهید؟
مراقبت معمول انجام دهید
به تنفس او کمک کنید
نوزادي پس از تولد گريه ميکند و سپس تنفسهاي
آرام و منظمي دارد .چه اقدامي باید انجام دهید؟
مراقبت معمول انجام دهید
به تنفس او کمک کنید
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
نوزادي را که گريه مي کند و نوزادي را که گريه
نمي کند مشخص نمایید.

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yآیا همه نوزادان بالفاصله پس از تولد برای نیاز به مراقبت ،ارزیابی
می شوند؟

y yآیا در همه زایمان ها فردی ماهر که بتواند به تنفس نوزاد کمک کند حضور دارد؟
y yهر چند وقت یک بار نوزادانی متولد می شوند که پس از خشک کردن کامل،
گریه نمی کنند؟
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اگر نوزاد گريه مي کند

گرم نگه داريد

تنفس را بررسی کنيد

16

نوزادي که گريه مي کند مراقبت معمول دريافت
مي کند
گرم نگه داريد
نوزاد را در تماس پوست با پوست با مادر قرار
دهيد .گرماي بدن مادر يکي از بهترين روش های
گرم نگه داشتن نوزاد است .نوزاد را با يک
پارچه گرم و خشک بپوشانيد و کاله بر سرش
بگذارید .راه دیگر این است که نوزاد را با قسمتي
از لباس مادر بپوشانيد .تماس پوست با پوست
به تنفس خوب و آغاز تغذیه با شیرمادر کمک
می کند .حمام کردن و توزین نوزاد را به تعويق
بیاندازید و محيط را گرم نگه داريد.

تنفس را بررسی کنيد
ارزیابی تنفس نوزاد را ادامه دهيد .به صداهاي تنفسي
نوزاد گوش کنيد و حرکت قفسه سينه را مشاهده یا
لمس نمایيد .بررسی کنيد آیا تنفس هاي نوزاد آرام
و آهسته يا نوزاد در حال گريه کردن است .مطمئن
شويد گردن کمی به عقب کشیده شده است و هوا
مي تواند به راحتي از بيني نوزاد عبور کند .مطمئن
شوید مادر و نوزاد در ساعات اول پس از تولد تنها
رها نمی شوند.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
y yنوزاد را در تماس پوست با پوست قرار داده سر و
بدن او را بپوشانید
y yتنفس را بررسی کنید

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید

براي تشویق تغذيه با شير مادر چه ميتوانيد بکنيد؟
نوزاد را در تماس پوست با پوست مادر نگه
دارید
مادر و نوزاد را پس از تولد از هم جدا کنید
چگونه میتوانید نوزاد را پس از تولد گرم نگه دارید؟
حمام گرم بدهید
نوزاد را در تماس پوست با پوست مادر قرار
داده بدن او را با پارچه ای خشک بپوشانید و
پوششی روی سرش بگذارید
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
به گام اجرایی گرم نگه دارید ،تنفس را بررسی
کنید در مراقبت معمول اشاره کنید (محدوده سبز).

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yبه چه دالیلی برخی نوزادان تماس پوست با پوست را پس از تولد دریافت نمی کنند؟
y yچه کسی تنفس نوزاد را بررسی و به مادر در آغاز تغذیه با شیرمادر کمک میکند؟

y yآیا همه نوزادان در بدو تولد تماس پوست با پوست دریافت می کنند؟
y yآیا همه نوزادان در یک ساعت اول تولد تغذیه با شیرمادر را آغاز می کنند؟
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پس از  1تا  3دقیقه

بندناف را کالمپ زده يا نواری دور آن ببندید
و آن را ببريد
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اگر نوزاد مراقبت معمول دریافت می کند ،بین 1
تا  3دقیقه برای کالمپ زدن یا نوار بستن و بریدن
بندناف صبر کنید .نوزاد خون مورد نیاز را در دقایق
نخست تولد از جفت دریافت می کند.
از دو کالمپ يا نوار اطراف بندناف استفاده کنید
اولين کالمپ يا نوار را حدود  2انگشت باالتر از شکم
نوزاد و کالمپ يا نوار ديگر را حدود  5انگشت باالتر
از شکم نوزاد قرار دهيد.
بين کالمپ ها يا نوارها را با يک قيچي یا تيغ
ضدعفونی شده ببريد
هر گونه خونريزي يا نشت خون را بررسي کنيد .اگر
خونريزي وجود دارد ،کالمپ یا نوار دوم را بين اولی
و پوست نوزاد قرار دهيد .اجازه دهيد ته باز بندناف
بريده شده ،در معرض هوا خشک شود.
برای پیشگیری از عفونت ،هر چیزی که با بندناف
تماس پیدا کند بايد تميز باشد .هنگام کالمپ زدن،
نوار بستن و بریدن بندناف ،دستکش تميز بپوشيد.

نوزاد را برای تغذیه با شیرمادر وضعیت دهید
به مادر و نوزاد کمک کنید تا تغذیه با شیرمادر را
در ساعت اول تولد آغاز کنند .شیرمادر ،مواد مغذی
برای نوزاد فراهم و به پیشگیری از عفونت در نوزاد
کمک می کند .از تغذیه با هر ماده دیگر به جز شیرمادر
بپرهیزید .مادر و نوزاد را در کنار هم نگه دارید.
نوزادان کوچک از مراقبت ویژه و طوالنی پوست با
پوست بهره می برند (به مراقبت های اساسی نوزادان
کوچک مراجعه نمایید).
به مراقبت های اساسی نوزاد ،تعیین هویت نوزاد و
تکمیل برگه ثبت تولد ادامه دهید.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
y yبندناف را کالمپ زده یا نواری دور آن ببندید و ببرید
y yنوزاد را برای تغذیه با شیرمادر وضعیت دهید
y yبا مادر ارتباط برقرار کنید

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید
برای کالمپ زدن یا بستن نوار و بریدن بندناف
نوزاد در حال گریه کرن ،چه مدت صبر می کنید؟
بندناف را بی درنگ کالمپ زده یا نوار بسته
و می بُرید
یک تا  3دقیقه صبر می کنید و سپس بندناف را
کالمپ زده یا نوار بسته و می بُرید
چه اقداماتی از عفونت بندناف پیشگیری می کند؟
شستن خوب دست ها ،پوشیدن دستکش های
تمیز و بریدن با قیچی استریل
پوشاندن بندناف با هدف مرطوب نگه داشتن آن
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
به گام اجرایی بندناف را ببرید اشاره کنید و
توضیح دهید این کار چه زمانی طی مراقبت معمول
صورت می گیرد.

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yآیا همه وسایل و تجهیزات در تماس با بندناف ضدعفونی شده اند؟

y yآیا در همه نوزادان ،کالمپ زدن بندناف با  1تا  3دقیقه تأخیر صورت می گیرد؟
y yهر چند وقت یک بار پس از کالمپ زدن یا نوار بستن و بریدن بندناف،
خونریزی رخ می دهد؟
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تمرين :مراقبت معمول

تسهيل گران مراقبت هاي معمول و پاسخ نوزاد را نمایش می دهند.
فراگيران دو به دو با مانکن چک لیست را تمرین می کنند .يک نفر نقش
عامل زایمان و نفر دیگر نقش مادر را به عهده می گیرد و پاسخ نوزاد را
بیان می کند .عامل زایمان در حین انجام مراقبت معمول با مادر ارتباط
برقرار می نماید.
فراگیران به یکدیگر بازخورد می دهند و نقش های شان را جا به جا و
دوباره تمرین می کنند.
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چک ليست
به طور کامل خشک کنيد
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از گريه کردن نوزاد مطمئن شوید
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براي تشویق به شيردهي ،نوزاد را روی قفسه

سینه مادر قرار دهید

گفت و گوی گروهي
با گروه کوچکي از فراگيران ديگر گفتگو کنيد که
چگونه مهارت هاي آموخته شده را در عمل به کار
گیرید .مشکالت موجود در محل کارتان و راه
حل هاي احتمالي را شناسايي کنيد.
1 .1بالفاصله پس از تولد ،نوزاد را برای دریافت
مراقبت معمول کجا قرار می دهید؟ آیا در محل
کار شما ،مادران به طور معمول تماس پوست با
پوست انجام می دهند؟
2 .2چگونه می توانید حین و پس از تولد ،مادر و
نوزاد را از عفونت محافظت کنید؟
3 .3در صورت بروز مشکلی برای مادر ،چه کسی از
نوزاد مراقبت می کند؟

يادداشت .......................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

...........................................................................

به مراقبت های اساسی نوزادی ادامه دهید ،هویت

نوزاد را تعیین نمایید و برگه ثبت تولد را پر کنید
...........................................................................
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اگر نوزاد گريه نمي کند

نوزاد را گرم نگه دارید

راه هوايي را در صورت نیاز پاک کنيد
و تنفس را تحريک کنيد

22

اگر نوزاد پس از خشک کردن گريه نمي کند ،بايد y yپوار -پیش از فرو بردن در دهان نوزاد ،پوار را مهارت های کلیدی را تمرین کنید

در دقيقه طاليي به تنفس نوزاد کمک کنيد.
گرم نگه داريد
نوزاد را در تماس پوست با پوست شکم /قفسه سينه
مادر قرار دهيد .اگر این کار ممکن نیست ،نوزاد را در
یک پتوي گرم و خشک کنار مادر قرار دهيد .از فرد
کمکی بخواهید تا سر نوزاد را بپوشاند.
راه هوايي را در صورت نیاز پاک کنيد
به سر نوزاد وضعيت دهيد .با کمي کشیدن گردن به عقب،
سر را در وضعيت مناسب قرار دهيد تا به باز نگه داشتن
راه هوايي کمک کند .در این حالت بيني نوزاد تا حد امکان
در جلو قرار دارد .اگر گردن نوزاد خيلي به جلو يا عقب
خم باشد ،هوا به راحتي وارد ریه ها نميشود.
در موارد زیر راه هوايي را پاک کنيد
y yاگر ترشحات ،دهان یا بینی را بسته است یا
y yاگر مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم است
ترشحات را به یکی از این روش ها پاک کنید
y yپاک کردن با پارچه -نخست دهان و سپس بینی
نوزاد را با پارچه ای به آرامی پاک کنید تا با این کار
بیشترین مقدار ترشحات را همان ابتدا بردارید .یا

فشار دهيد و پیش از بيرون کشيدن پوار ،آن را رها
کنيد .سپس بینی را تمیز کنید .یا
y yلوله ساکشن  -لوله را حداکثر  5سانتی متر از کناره
دهان نوزاد وارد کنید .در حال بیرون کشیدن لوله 2 ،تا
 3بار ساکشن کنید .لوله را  1تا  2سانتیمتر داخل بینی
کنید و در حال بیرون کشیدن لوله ،ساکشن نمایید.

هنگامي که ترشحات پاک شد حتي اگر نوزاد تنفس
ندارد ساکشن را قطع کنيد .ساکشن کردن طوالني
مدت ،شديد ،خيلي عميق یا مکرر ميتواند سبب
ايجاد آسيب ،کاهش ضربان قلب و وقفه تنفس شود.
تنفس را تحريک کنيد
پشت نوزاد را  2تا  3بار به آرامي ولی با قدرت مالش
دهید .بیش از این تحريک و تأخیر نکنيد .به سرعت
تنفس نوزاد را ارزيابي کنيد و در صورت نیاز تهويه
را آغاز نمایید .خشک کردن ،پاک کردن راه هوايي و
تحريک تنفس بايد در کمتر از  1دقيقه انجام شود.
اقدامات شما در دقيقه طاليي مي تواند به آغاز تنفس
در بسیاری از نوزادان کمک کند.

دو به دو تمرین کنید
y yگرم نگه دارید
y yراه هوایی را پاک کنید ،به سر وضعیت دهید ،در
صورت نیاز ترشحات را پاک کنید
y yتنفس را تحریک کنید

خود را بیازمایید
بهترین پاسخ را عالمت بزنید
کدام نوزادان نیازمند پاک کردن ترشحات راه
هوایی با ساکشن هستند؟
نوزادانی که ترشحات ،دهان یا بینی آنان را
بسته است
همه نوزادانی که گریه نمی کنند
ساکشن مکرر يا عميق مي تواند
سبب تحریک تنفس نوزاد شود
مانع تنفس نوزاد شود
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
گام هاي اجرایی و ارزيابي دقیقه طاليي را نشان
دهید (محدوده زرد).

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yشما چگونه ترشحات راه هوایی را پاک می کنید؟

y yهر چند وقت یک بار نوزادان ،نیازمند ساکشن ترشحات راه هوایی هستند؟
y yچه تعداد از نوزادانی که گریه می کنند(مراقبت معمول) ،ساکشن غیرالزم راه
هوایی می شوند؟

y yاگر از ساکشن استفاده میکنید ،آیا پیش از استفاده دوباره ،ضدعفونی میشود؟
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پس از تحريک تنفس

آيا نوزاد خوب نفس می کشد؟
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پس از تحريک تنفس ،نوزاد را با این پرسش
ارزيابي کنيد :آيا نوزاد به خوبی نفس مي کشد؟
نوزادي که خوب نفس می کشد ،ممکن است
y yگريه کند
يا
y yآرام و منظم نفس بکشد
نوزادی که خوب نفس نمی کشد ممکن است
y yتنفس منقطع داشته باشد  -يک تنفس عميق و به
دنبال آن وقفه تنفسي طوالني ،يا چند تنفس عميق،
نامنظم و به دنبال آن یک وقفه
يا
y yاص ً
ال تنفس نداشته باشد
برخی نوزادان ممکن است بالفاصله پس از تولد،
تنفس سطحي ،نامنظم ،آهسته يا پرسروصدا داشته
باشند .برخی ديگر ممکن است توکشيدگي قفسه
سينه (رتراکسیون) را تجربه کنند .براي اين نوزادان
با تنفس غیرطبیعی ،بايد تنفس ،ضربان قلب و رنگ
پایش شود تا درباره نياز به کمک بيشتر برای تنفس

تصميم گرفت.
تصميم بگيريد نوزاد پس از پاک کردن راه هوايي و
تحريک تنفس به چه مراقبتي نياز دارد.
اگر نوزاد خوب نفس می کشد می تواند مراقبت
معمول را دریافت کند .به بررسی تنفس نوزاد ادامه
دهید .بندناف را کالمپ زده يا نوار ببندید و ببريد.
تغذيه با شيرمادر در ساعت اول تولد را تشويق کنيد.
اگر نوزاد خوب نفس نمی کشد (تنفس منقطع است
يا نفس نمی کشد) ،تهويه با بگ و ماسک را آغاز
کنيد .به سرعت نوزاد را به مکان تهویه ببرید .تأخير
در تهويه مي تواند سبب مرگ یا آسیب مغزی شود.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
از شبیه ساز یا مانکن نوزاد برای نشان دادن موارد زیر
استفاده کنید
y yگریه کردن
y yتنفس آرام و منظم

y yتنفس منقطع
y yنفس نکشیدن

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید
نوزادی پس از خشک کردن و مالش پشت،
خوب نفس نمی کشد و ترشحات قابل مشاهده ای
هم ندارد .شما چه بايد بکنید؟
ترشحات راه هوایی را ساکشن نمایید و بيشتر
تحريک کنيد
تهويه با بگ و ماسک را آغاز کنید
کدام نوزاد زیر به خوبی نفس می کشد؟
نوزادي که تنفس آرام و منظم دارد
نوزادي که يک تنفس عميق و به دنبال آن يک
وقفه طوالني دارد
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
پرسش ارزیابی کننده پس از پاک کردن راه هوايي
و تحريک تنفس چیست؟

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yارزیابی خوب نفس کشیدن نوزاد چه قدر طول می کشد؟

y yچه تعداد از نوزادانی که پس از خشک کردن گریه نمی کنند ،پس از پاک
کردن راه هوایی (در صورت نیاز) و تحریک ،شروع به نفس کشیدن می کنند؟
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تمرين :دقيقه طاليي

ـ ـراه هوايي را در صورت نیاز پاک و تنفس را تحریک کنید
تسهیل گران ،پاک کردن راه هوایی و تحریک تنفس طی دقیقه طالیی و
پاسخ های نوزاد را نمایش می دهند.
فراگیران چک لیست را دو به دو با مانکن تمرین می کنند .یک نفر نقش
عامل زایمان و نفر دیگر نقش مادر را به عهده می گیرد و پاسخ نوزاد را بیان
می کند .عامل زایمان با مادر ارتباط برقرار می کند.
فراگیران اقدامات خود را مرور کرده به یکدیگر بازخورد می دهند و
نقش های شان را جا به جا و دوباره تمرین می کنند.
فراگیران باید برای مراقبت نوزادی با شرایط زیر آماده باشند
y yمکونیوم در مایع آمنیوتیک
y yترشحات مسدود کننده بینی یا دهان
y yبدون ترشحات
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چک لیست
به طور کامل خشک کنيد
..................................................................
تشخیص دهید گریه نمی کند
..................................................................
گرم نگه دارید
..................................................................
راه هوایی را در صورت نیاز پاک کنید
..................................................................
تنفس را تحریک کنید
..................................................................
تشخیص دهید که به خوبی نفس می کشد
..................................................................
تنفس را ارزیابی کنید
..................................................................

بندناف را کالمپ زده يا نوار ببندید و ببٌرید

..................................................................

براي تشويق شيردهي ،نوزاد را روی قفسه
سینه مادر قرار دهید
..................................................................
به مراقبت های اساسی نوزادی ادامه دهید،
هویت نوزاد را تعیین نمایید ،برگه ثبت

گفت و گوی گروهي

1.1شما با چه روشی ترشحات مسدود کننده بینی و دهان
را پاک میکنید؟ مزایا و معایب این روش چیست؟
2.2آیا دهان و بینی همه نوزادان باید ساکشن شود؟ آیا
این کار مفید است یا خطرناک؟
3.3خشک کردن و مالش پشت ،روش های تحریک
تنفس است .آیا در منطقه شما از روش دیگری
استفاده می شود؟ این روش ها مفید است یا
خطرناک یا هیچ کدام؟

تولد را پر کنید و اقدامات انجام شده را
مرور نمایید
..................................................................

اقدامات خود را مرور کنید
y yدر زمان تولد چه رخ داد؟

y yآیا شما مطابق با نمودار اجرایی پیش رفتید؟

 y yچه مراحلی خوب پیش رفت و کدام گامها میتوانست
بهتر انجام شود؟

y yاز این مورد چه آموختید؟

y yدر نوبت بعدی چه کار متفاوتی خواهید کرد؟
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اگر نوزاد خوب نفس نمی کشد

تهويه را آغاز کنید
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تهويه با بگ و ماسک مهم ترين و مؤثرترين راه براي
کمک به نوزادي است که نفس نمی کشد يا تنفس
منقطع دارد .تهويه ،ريه ها را با هوا باز مي کند.
تهويه را آغاز کنيد
برای زمان کالمپ زدن ،نوار بستن و بریدن بندناف،
از قوانین مرکز خودتان پیروی کنید
بریدن بندناف نباید آغاز تهویه را به تأخیر اندازد .در
دقیقه اول تهویه را آغاز کنید.
نوزاد را در مکان تهویه قرار دهید

توجه کنید اندازه ماسک مناسب باشد
ماسك بايد چانه ،دهان و بيني نوزاد را بپوشاند ولي
روي چشم ها قرار نگيرد .ماسك بايد روي صورت به
خوبی محکم شود تا هوا بتواند وارد ريه هاي نوزاد
گردد.
ماسک خیلی بزرگ به خوبی روی صورت محکم نمی شود
و هوا از اطراف ماسك خارج خواهد شد .ماسك
خيلي كوچك نمي تواند دهان و بيني را بپوشاند و
ممکن است بيني را ببندد .در این حالت هوا به آسانی
وارد ريه ها نخواهد شد.

اگر بندناف هنوز قطع نشده ،مکانی کنار مادر انتخاب مهارت های کلیدی را تمرین کنید
کنید .در صورتی که نوزاد به مکان دیگری برده
می شود ،فرد کمکی ماهر دوم می تواند بندناف را
کالمپ زده یا نوار ببندد و ببرد.

باالي سر نوزاد بايستيد
الزم است شما وضعیت سر نوزاد را بررسی كنيد و
حركت قفسه سينه را بينيد.

دو به دو تمرین کنید
y yبرای زمان کالمپ زدن ،نوار بستن و بریدن بندناف،
از قوانین مرکز خودتان پیروی کنید
y yنوزاد را در مکان تهویه قرار دهید
y yباالی سر نوزاد بایستید
y yبررسی کنید اندازه ماسک مناسب باشد

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید

چگونه ماسک مناسب را انتخاب مي کنيد؟
ماسکي انتخاب می کنيد که چانه ،دهان و بيني
را بپوشاند ولي چشم ها را نپوشاند
ماسکي انتخاب می کنيد که چانه ،دهان ،بيني و
چشم ها را بپوشاند
برای تهویه ،نوزاد را کجا قرار می دهید؟
در گهواره برای پیشگیری از سرما
در یک سطح صاف ،گرم و خشک
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
کدام گام اجرایی شامل مرحله تهويه را آغاز کنید
است؟

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yچه کسی نوزاد را تهویه می کند؟ پرستاران ،ماماها و پزشکان چه نقشی
ایفا می کنند؟

y yآیا برای همه نوزادانی که نفس نمی کشند تهویه در دقیقه اول آغاز می شود؟
29

در دقیقه اول

با بگ و ماسک تهويه کنيد

30

سر را کمي به عقب بکشيد
با اندکی عقب کشیدن و حمایت از چانه ،راه هوایی
را باز نگه دارید.
ماسک را روي صورت قرار دهيد
لبه ماسک را نوک چانه قرار دهيد و سپس ماسک را
روي دهان و بيني بگذاريد.
ماسک را به خوبي روي صورت محکم کنيد
ماسک را با انگشت شست و اشاره روي صورت نگه
داريد .از انگشت وسط براي جلو کشیدن چانه به
سمت ماسک استفاده کنيد .از انگشت چهارم و پنجم
براي جلو و باال کشیدن فک و کمک به باز نگه داشتن
راه هوايي استفاده کنيد.
با فشار آرام روی ماسک و باال کشیدن مالیم چانه به
سمت ماسک ،آن را روی صورت محکم کنید .اگر
ماسک روي صورت محکم نشود ،با فشردن بگ ،هوا
به داخل ريه ها وارد نشده از لبه های ماسک خارج
خواهد شد .ماسک را به سمت پايين روی صورت
فشار ندهيد .اين کار وضعیت سر را تغيير مي دهد و
ورود هوا به داخل ريه ها را مختل مي کند.

بگ را بفشاريد تا قفسه سينه به آرامي حرکت کند
قفسه سینه باید مانند وقتی نوزاد به راحتي نفس
می کشد حرکت کند .مطمئن شويد بين ماسک و
صورت نوزاد نشتي وجود ندارد .بگ را به آرامی بین
انگشت شست و دو انگشت دیگر بفشارید .اگر نیاز
به جا به جایی هواي بيشتري در هر تنفس داريد ،بگ
را با شدت بيشتري فشار دهيد.
در هر دقيقه  40بار تنفس به نوزاد بدهيد
با صداي بلند بشماريد" ،يک  ...دو  ...سه ...يک  ...دو
 ...سه" .اگر هنگامی که بگ را فشار مي دهيد بگوييد
"يك" و در حالي كه بگ را رها كنيد بگوييد "دو
 ...سه" نوزاد را به میزانی تهویه می کنید که ورود
و خروج هوا به داخل ريه ها به خوبی صورت گیرد.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
y yبه سر وضعیت دهید
y yماسک را روی صورت قرار دهید

y yماسک را روی صورت محکم کنید
y yبگ را بفشارید تا حرکت مالیم قفسه سینه
را ببینید
y yدر هر دقیقه  40بار تنفس بدهید

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید

در زمان تهويه چه چیزی به شما اجازه مي دهد
هوا را به داخل ريه هاي نوزاد حرکت دهید؟
وضعيت خم شده سر نوزاد به جلو
محکم كردن مناسب ماسك روي صورت

براي كمك به باز كردن راه هوايي نوزاد ،به سر
نوزاد چگونه وضعيت می دهید؟

كمي کشیده به عقب
خيلي کشیده به عقب

به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
گام هاي اجرايي دقيقه طاليي کدامند؟

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yمشکل ترین بخش تهویه با بگ و ماسک چیست؟

y yچقدر از موارد تهویه با میزان درست  40بار تنفس در دقیقه انجام می شود؟
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طي تهويه

آيا قفسه سینه حرکت می کند یا
آیا نوزاد خوب نفس می کشد؟

32

طي تهويه ،نوزاد را با اين پرسش ارزيابي كنيد:
آیا قفسه سینه با تهویه حرکت می کند یا آيا نوزاد
خوب نفس می کشد؟ تهویه مؤثر باید حرکت
آرامی در قفسه سینه ایجاد کند.
اگر قفسه سینه بی درنگ حرکت نمی کند
y yماسک را جا به جا کنید تا بهتر روی صورت
محکم شود و در همان زمان
y yسر را دوباره وضعیت دهید تا راه هوایی باز شود
تا آغاز تنفس نوزاد ،تهویه همراه با حرکت مناسب
قفسه سینه را ادامه دهید .برخی نوزادان پس از کمی
تهويه ،به سرعت بهبود يافته شروع به خوب نفس
کشیدن مي كنند.
نوزادي که خوب نفس می کشد ممکن است
y yگريه كند
يا
y yتنفس آرام و منظمي داشته باشد
نوزادي که خوب نفس نمی کشد ممکن است
y yتنفس منقطع یا غیرطبیعی داشته باشد
يا

y yاص ً
ال نفس نکشد
تصميم بگيريد نوزاد پس از آغاز تهويه به چه
مراقبتي نياز دارد
زماني كه نوزاد خوب نفس می کشد ،تهويه را متوقف
كنيد .نوزاد مي تواند با پایش دقیق نزد مادر بماند.
تعداد تنفس نوزاد را شمرده ،به صداي ناله نوزاد
گوش دهيد و به فرورفتگي قفسه سينه دقت كنيد.
نوزاد با تنفس منقطع يا بدون نفس نياز به ادامه تهويه
با بگ و ماسك دارد .نوزاد با تنفس غیرطبیعی نیاز به
پایش دقیق و کمک بیشتر برای تنفس دارد.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
y yحرکت قفسه سینه را ارزیابی کنید
y yبا جابجایی ماسک و وضعیت دهی دوباره به سر،
حرکت قفسه سینه را بهبود دهید
y yاز عروسک یا مانکن نوزاد استفاده کنید تا نشان
دهید نوزاد
ـ گریه می کند یا خوب نفس می کشد

ـ تنفس منقطع یا تنفس غیرطبیعی دارد
y yبه میزان  40بار در دقیقه و همراه با حرکت
مناسب قفسه سینه تهویه کنید

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید
در حال تهویه نوزادي بدون نفس با بگ و ماسک
هستید .قفسه سینه با هر تهویه به آرامی حرکت
می کند .چه می کنید؟
تهويه را قطع می کنید تا ببینید آیا نوزاد نفس
می کشد
تهويه را ادامه دهيد
نوزادي پس از  30ثانيه تهویه با بگ و ماسک
شروع به خوب نفس کشیدن ميکند .چه میکنید؟
نوزاد را با مادر به دقت پايش می کنید
تنها مراقبت معمول را انجام می دهید
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
پرسش ارزیابی کننده پس از آغاز تهویه چیست؟

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yاگر نوزادی با تهویه به سرعت شروع به تنفس نکند چه می کنید؟
y yچه کسی نوزاد تهویه شده با بگ و ماسک را پایش می کند؟ مراقبت مادر و
نوزاد در کجا صورت می گیرد؟

y yبرای چه تعداد از نوزادانی که پس از تحریک ،گریه نمی کنند یا خوب نفس
نمی کشند ،در کمتر از  1دقیقه تهویه با بگ و ماسک آغاز می شود؟
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تمرين :دقيقه طاليي
ــتهويه
تسهیل گران ،دقیقه طالیی و پاسخ های نوزاد را نمایش می دهند.
فراگیران دو به دو با مانکن چک لیست را تمرین می کنند .یک نفر نقش
عامل زایمان را ایفا می کند .فرد دوم ،نقش مادر یا فرد کمکی را به عهده
می گیرد و پاسخ نوزاد را بیان می کند .عامل زایمان با فرد کمکی و مادر
ارتباط برقرار می کند.
فراگیران اقدامات خود را مرور کرده ،به یکدیگر بازخورد می دهند و
نقش های شان را جا به جا و دوباره تمرین می کنند.
فراگیران باید برای مراقبت نوزادی با شرایط زیر آماده باشند:
y yنوزادی که پس از پاک کردن راه هوايي و تحريک ،نفس نمی کشد
y yنوزادی که در زمان تهویه حرکت مناسب قفسه سینه ندارد
y yنوزادی که پس از اندکی تهويه آغاز به تنفس می کند
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چک لیست

به طور کامل خشک کنيد
...........................................................................
تشخیص دهید گریه نمی کند

...........................................................................
گرم نگه دارید و راه هوایی را در صورت نیاز
پاک کنید
...........................................................................
تنفس را تحریک کنید
...........................................................................
تشخیص دهید که به خوبی نفس نمی کشد
...........................................................................
براساس دستورعمل ها ،بندناف را کالمپ زده يا
نوار ببندید و ببٌرید
...........................................................................
نوزاد را به مکان تهویه ببرید ،باالی سرش بایستید
و اندازه ماسک را امتحان کنید
...........................................................................

تهویه کنید (پیش از پایان یک دقیقه)

...........................................................................
حرکت کردن /نکردن قفسه سینه را تشخیص دهید
...........................................................................
تشخیص دهید که به خوبی نفس می کشد
...........................................................................
نوزاد را با مادر پایش کنید
...........................................................................
به مراقبت های اساسی نوزادی ادامه دهید ،هویت
نوزاد را تعیین کنید ،برگه ثبت تولد را پر کنید و
اقدامات انجام شده را مرور نمایید
...........................................................................

گفت و گوی گروهي

با گروه کوچکي از فراگيران ديگر گفتگو کنيد که
چگونه مهارت هاي آموخته شده را در عمل به کار
گیرید .مشکالت موجود در محل کارتان و راه
حل هاي احتمالي را شناسايي کنيد.
1 .1نوزاد نیازمند به تهویه با بگ و ماسک را کجا قرار
می دهید؟ چگونه او را گرم نگه می دارید؟
2 .2در مرکز شما روش معمول برای کالمپ زدن
یا نوار بستن و بریدن بندناف در نوزاد نیازمند
تهویه چیست؟ چگونه از تأخیر در آغاز تهویه
پیشگیری می کنید؟
اقدامات خود را مرور کنید
y yدر زمان تولد چه رخ داد؟
y yآیا شما مطابق با نمودار اجرایی پیش رفتید؟
y yچه مراحلی خوب پیش رفت و کدام گام ها
می توانست بهتر انجام شود؟
y yاز این مورد چه آموختید؟
y yدر نوبت بعدی چه کار متفاوتی خواهید کرد؟
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اگر نوزاد نفس نمیکشد

درخواست کمک کنيد
تهويه را بهبود دهید
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اگر نوزاد
نفس نمیکشد ،تهويه را ادامه دهيد و درخواست
كمك كنيد .از فرد همراه بخواهید اگر فرد ماهر ديگري
در دسترس است او را فرابخواند و مراقب مادر باشد.
ببینید آیا حین تهويه ،قفسه سينه نوزاد مانند زمان تنفس
کردن طبیعی حرکت میکند یا خیر .اگر قفسه سينه
حركت نمي كند گامهای بهبود تهويه را انجام دهيد.
سر:
y yماسك را دوباره جاگذاری کنید تا بهتر روی
صورت محکم شود
y yبه سر دوباره وضعیت دهید تا گردن کمی کشیده
به عقب باشد
دهان:
y yترشحات دهان و بینی را پاک كنيد
y yپیش از جاگذاری دوباره ماسک ،دهان نوزاد را
کمي باز کنيد
بگ:
y yبگ را محکم تر فشار دهيد تا حجم بیشتری از هوا

طی دم وارد شود.
شايع ترين علت كاهش حركت قفسه سينه ،نشت هوا
از زير ماسك و وضعيت نامناسب سر است .اگر هنوز
حركت آرام قفسه سينه را مشاهده نمي كنيد ،برای
یافتن مشكل تالش كنيد و مراحل اساسی بهبود تهويه
را تكرار كنيد .کاركرد بگ را دوباره امتحان كنيد .اگر
بگ ديگري در دسترس هست آن را جايگزين كنيد.
اگر پیش از این بندناف را نبریده اید آن را ببرید.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
y yدرخواست کمک کنید
y yتهویه را بهبود دهید
ـ ماسک را دوباره جاگذاری کنید
ـ به سر دوباره وضعیت دهید
ـ ترشحات دهان و بینی را پاک كنيد
ـ دهان را کمی باز کنید
ـ بگ را محکم تر فشار دهید؟

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید

قفسه سينه نوزاد با تهويه حرکت نمي کند .چه
مي کنيد؟
راه هوايي را ساکشن و نوزاد را تحريک می کنيد
ماسك را دوباره جاگذاری می کنید و به سر
دوباره وضعيت می دهيد تا گردن کمي کشیده
به عقب باشد
نوزادي پس از تهويه با بگ و ماسک نفس
نمي کشد .چه مي کنيد؟
راه هوايي را ساکشن و نوزاد را تحريک می کنيد
درخواست کمک میکنيد و تهويه را ادامه میدهيد
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
گام هاي اجرایی و ارزيابي کننده حين ادامه تهويه را
دنبال کنید (محدوده قرمز).

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yشایع ترین مشکل در زمان تهویه با بگ و ماسک چیست؟
y yشایع ترین دلیل حرکت نامناسب قفسه سینه در زمان تهویه چیست؟

y yچه تعداد از نوزادانی که تهویه می شوند ،نیاز به تهویه طوالنی (بیش از 1
دقیقه) دارند تا تنفس خودبخودی پیدا کنند؟
y yچه تعداد از نوزادان نیازمند گام های بهبود تهویه هستند؟
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اگر پس از بهبود تهويه ،خوب نفس نمی کشد

آيا ضربان قلب طبيعي یا آهسته است؟
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اگر نوزاد پس از يك دقيقه تهويه همراه با حركت
قفسه سينه ،شروع به تنفس نكرده ،ضربان قلب را
ارزيابي كنيد تا تصمیم بگیرید آیا تهويه كافي است
یا نه.
بپرسيد
آيا ضربان قلب طبيعي یا آهسته است؟
پیش از توقف تهویه و ارزیابی ضربان قلب ،تهویه
را  1دقیقه ادامه دهید .یک فرد ماهر می تواند بدون
ایجاد اختالل در تهویه ،ضربان بندناف را در دقیقه
اول بشمارد .اگر شما فرد ماهري نداريد يا ضربان
بندناف احساس نمي شود ،به حركت قفسه سينه به
عنوان نشانه كفایت تهويه تکیه كنيد.
تشخیص دهيد که آيا ضربان قلب طبيعي یا آهسته است
ضربان قلب نوزاد از ضربان قلب شما تندتر است.
ضربان قلب را با شنیدن با یک گوشی پزشکی یا لمس

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

ضربان بندناف ارزيابي كنيد .به ضربان قلب روی نیمه
چپ قفسه سینه گوش کنید .برای این کار لحظاتی
تهویه را متوقف کنید .ضربان بندناف را در قسمتي كه
به پوست شكم نوزاد وصل است لمس كنيد .اگر با
لمس بندناف ،ضرباني احساس نشد ،الزم است شما
یا فرد كمكی ضربان قلب را بشماريد.
y yضربان قلب  100بار در دقيقه يا بيشتر ،طبيعي است.
y yضربان قلب كمتر از  100بار در دقيقه ،آهسته است.
زمان توقف تهويه را به حداقل برسانيد .ضربان قلب
را به اندازه ای گوش کنيد که تشخيص دهيد ضربان
قلب طبيعي است يا آهسته.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
y yنبض بندناف را لمس کنید
y yبا گوشی پزشکی ضربان قلب را گوش کنید
y yتشخیص دهید آیا ضربان قلب طبیعی یا آهسته است

y yوقتی نوزادی در حال تهویه است ،چه کسی برای ارزیابی ضربان قلب در
دسترس است؟
y yآیا ارتباط و کارگروهی خوبی در مورد نوزاد نیازمند تهویه مداوم وجود دارد؟

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید

شما براي نوزادي تهويه با بگ و ماسک را آغاز
کردهايد .چه زمانی بايد ضربان قلب را اندازه بگیريد؟
پس از هر  10تهويه با بگ
پس از انجام يک دقيقه تهويه
شما بندناف را براي شمارش ضربان قلب لمس
مي کنيد اما ضرباني احساس نمي کنيد .کار بعدي
شما چيست؟
با گوشي پزشکي ضربان قلب را گوش دهيد
 اقدام بيشتري انجام نمیدهيد .نوزاد فوت کرده است
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
پرسش های ارزیابی کننده حین تهویه مداوم کدام
است؟

آنچه پایش می شود

y yچند وقت یک بار فرد ماهر کمکی برای ارزیابی ضربان قلب در زمان انجام
تهویه در دسترس است؟
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اگر نوزاد خوب نفس نمی کشد

تهويه را ادامه دهيد

ضربان قلب و تنفس را ارزیابی کنید
تا تصمیم به مراقبت پیشرفته بگیرید
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اگر ضربان قلب طبيعي است ،تهويه را تا زمان آغاز
نفس کشیدن نوزاد ادامه دهيد.
به تنفس نوزاد دقت کنید .وقتی نوزاد شروع به نفس
کشیدن کرد و ضربان قلب طبیعی باقی ماند ،تهویه
را قطع کنید.
اگر ضربان قلب طبیعی است اما نوزاد نفس
نمی کشد یا تنفس منقطع دارد ،تهویه را ادامه دهید
و تنفس و ضربان قلب را دوباره ارزیابی کنید.
اگر ضربان قلب آهسته است ،مطمئن شوید تمام
گام های بهبود تهویه را انجام داده اید .تنفس و
ضربان قلب را دوباره ارزیابی کنید .یک فرد کمکی
ماهر می تواند حرکت قفسه سینه و ضربان قلب را
پیوسته ارزیابی کند.
نوزاد نیازمند تهویه مداوم ،نیاز به مراقبت پیشرفته دارد.
طرح اضطراری مراقبت را فعال کنید و از یک مرکز
تخصصی برای مشاوره یا مراقبت پیشرفته کمک بگیرید.
اگر نوزاد برای مراقبت پیشرفته انتقال داده میشود ،تهویه
را حین انتقال نوزاد ادامه دهید .اگر امکان مراقبت پیشرفته

یا انتقال وجود ندارد ،به پدر و مادر توضیح دهید که اگر
پس از گذشت 20دقیقه ضربان قلب آهسته باشد یا نوزاد
آغاز به تنفس نکند ،تهویه را متوقف خواهید کرد.
نوزادی که پس از  10دقیقه تهویه ،ضربان قلب
و تنفس ندارد ،مرده است .تهویه را متوقف کنید.
رنگ ارغوانی -سفید پوست و کنده شدن پوست
(ماسره شدن) نشانه مرگ نوزاد مدتی طوالنی پیش
از تولد است .اگر این حالت در بدو تولد دیده شود
نیاز به آغاز تهویه نیست .هر گاه تشخیص ماسره شدن
دادید تهویه را متوقف کنید .نوزادی که پس از تولد
هرگز ضربان قلب و تنفس نداشته نیز مرده به دنیا
آمده است.

مهارت های کلیدی را تمرین کنید

دو به دو تمرین کنید
y yبرای اقدامات مربوط به ضربان قلب طبیعی و
آهسته با و بدون نفس کشیدن تصمیم بگیرید
y yبرای تصمیم به انجام مراقبت پیشرفته مشاوره کنید
y yبا خانواده و مرکز گیرنده انتقال ارتباط برقرار کنید

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید
نوزادي  3دقيقه با بگ و ماسک تهويه شده است.
ضربان قلب وي آهسته است .چه مي کنيد؟
تهويه را متوقف می کنيد
گام هاي بهبود تهويه را انجام می دهيد و حرکت
قفسه سينه را ارزيابي می کنيد

پس از  10دقيقه تهويه با بگ و ماسک همراه با
حرکت مناسب قفسه سينه ،نوزاد نفس نمي کشد
و ضربان قلب ندارد (نه ضربان بندناف و نه
ضربان قلب با گوشي پزشکي) چه مي کنيد؟
تهويه را متوقف مي کنيد .نوزاد فوت کرده است
تهويه را  10دقيقه ديگر ادامه مي دهيد
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
گام های اجرایی ضربان قلب طبیعی و آهسته را
دنبال کنید.

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

آنچه پایش می شود

y yپس از دریافت تهویه ،نوزادان چه مشکالتی را تجربه می کنند؟

y yچه تعداد از نوزادان نیازمند تهویه با بگ و ماسک ،نیاز به مراقبت پیشرفته دارند؟
y yچه تعداد از نوزادان به عنوان مرده زایی تازه رخ داده دسته بندی می شوند؟
y yچه تعداد از نوزادان به عنوان مرده زایی ماسره شده دسته بندی می شوند؟

y yبرای مراقبت از نوزاد نیازمند تهویه مداوم چه امکاناتی در دسترس است؟
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اگر نوزاد به تهویه پاسخ داد

با مادر پایش کنید
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نوزادی که به تهویه پاسخ داده نیازمند پایش مداوم
تنفس ،ضربان قلب ،رنگ و دما است .نوزاد را از
نظر وجود تنفس غیرطبیعی یا دیگر نشانه های خطر
نیازمند مراقبت پیشرفته ارزیابی کنید.
مراقبت مستمر انجام دهید
y yمراقبت پوست با پوست را طوالنی کنید
y yمراقبت های اساسی و فوری را با هدف ارزیابی و
حفظ دمای بدن ،آغاز تغذیه و پیشگیری از عفونت
ادامه دهید
y yدر برگه ثبت بالینی (صفحه  )49مراقبت های انجام
شده را یادداشت کنید
در صورت نیاز به انتقال ،مادر و نوزاد را با هم
منتقل کنید
هر مرکز باید دستورعملی برای مشاوره و انتقال نوزادان
نیازمند کمک در رابطه با تنفس ،تغذیه و دما داشته
باشد .نوزاد را پیش و حین انتقال ،چندین بار ارزیابی
کنید .اقدامات و نتایج بررسیهای خود را در اختیار
فرد مسئول در مرکز گیرنده انتقال قرار دهید .تالش
کنید مادر و نوزاد در زمان انتقال در کنار هم باشند،
حتی وقتی تنها یکی از آنان بدحال است .اجرای
مراقبت پوست با پوست حین انتقال ،به مشاهده و گرم

برای بهبود مراقبت در مرکز شما

نگه داشتن نوزاد کمک میکند .روشهای جایگزین
تغذیهای را در صورت نیاز مدنظر داشته باشید.
از خانواده حمایت کنید
اگر نوزاد برای تنفس نیاز به کمک داشت ،توضیح
دهید چه رخ داده و چه مراقبتی در حال انجام است.
یا خود به پرسشهای خانواده پاسخ دهید یا از فردی
برای پاسخگویی کمک بخواهید .مادر ممکن است برای
دوشیدن شیر خود نیاز به کمک داشته باشد .اگر نوزاد
بدحال است یا فوت کرده ،متناسب با فرهنگ آنجا پاسخ
دهید .به خواستهها ،حریم خصوصی و عقاید مذهبی
خانواده احترام بگذارید .به مادر توصیههایی درباره
مراقبت از پستان و سالمت باروری کنید.
برای نوبت بعدی که نوزادی نیاز به کمک برای
تنفس خواهد داشت آماده شوید
اقدامات انجام شده را با سایر اعضای گروه مرور کنید.
بگ تهویه ،ماسک و وسیله ساکشن را ضدعفونی
کنید .وسایل را جایی بگذارید که تمیز و در دسترس
باقی بماند (صفحه  46را ببینید).

مهارت های کلیدی را تمرین کنید
دو به دو تمرین کنید

y yبا چه چالش هایی در زمان انتقال یک نوزاد و مادربرای مراقبتهای پیشرفته مواجهید؟
y yآیا سیاست و روشی برای ضدعفونی کردن ،نگه داری و در دسترس بودن
وسایل تمیز وجود دارد؟

y yبا مادری که نوزادش نیاز به مراقبت پیشرفته
دارد گفت و گو کنید

خود را بیازمایید

بهترین پاسخ را عالمت بزنید
نوزادي نياز به تهويه با بگ و ماسک داشته است.
او تنفس تند دارد .چه بايد بکنيد؟
مادر و نوزاد را به حال خود رها می کنيد تا
استراحت کنند
وضعيت نوزاد را توضيح داده ،اقدامات را
يادداشت میکنيد و به پايش او با مادر براي
تصميمگيري به مراقبت پيشرفته ادامه میدهيد
نوزادي به دليل تنفس مشکل به بيمارستان منطقهاي
انتقال می یابد .به مادر چه توصيهاي ميکنيد؟
به او توصيه مي کنيد حداقل يک هفته از
مسافرت پرهیز کند
به او توصيه مي کنيد در صورت امکان ،همراه
با نوزادش برود
به نمودار اجرایی مراجعه نمایید
به گام اجرایی با مادر پایش کنید اشاره نمایید

آنچه پایش می شود

y yآیا همه نوزادان برگه ثبت مراقبت های زمان تولد دارند؟
y yآیا وضعیت همه نوزادان (زنده ،فوت شده ،انتقال داده شده برای مراقبت های
پیشرفته) در زمان ترک مرکز ثبت شده است؟
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تمرين :تهويه مداوم با ضربان قلب
طبيعي یا آهسته
تسهيل گران ،تهويه مداوم با ضربان قلب طبيعي يا آهسته را نمايش
مي دهند.
فراگيران دو به دو با مانکن چک ليست را تمرين مي کنند .یک نفر نقش
عامل زایمان را ایفا می کند .فرد دوم ،نقش مادر یا فرد کمکی را به عهده
می گیرد و پاسخ نوزاد را بیان می کند .عامل زایمان با فرد کمکی و مادر
ارتباط برقرار می کند.
فراگيران اقدامات خود را مرور کرده به يکديگر بازخورد مي دهند و
نقش هاي شان را جا به جا و دوباره تمرين مي کنند.
فراگيران بايد براي مراقبت از نوزادی با شرايط زير آماده باشند:
y yقفسه سينه حرکت نمي کند
y yضربان قلب طبيعي يا آهسته و دارای تنفس يا بدون تنفس است
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چک لیست

نداشتن تنفس و حرکت نکردن قفسه سينه را
تشخیص دهید
...........................................................................
درخواست كمك کنید
اگر تا پيش از این بندناف را نبريده اید ،اکنون
ببرید
...........................................................................
تهويه را ادامه دهید و بهبود بخشید
...........................................................................
نداشتن تنفس را تشخیص دهید
...........................................................................
ضربان قلب طبيعي يا آهسته را تشخیص دهید
...........................................................................
تشخيص دهید نوزاد نفس مي کشد يا نمي کشد
...........................................................................

اگر نفس مي کشد و ضربان قلب طبيعي است،
با مادر پايش کنید
یا
اگر نفس نمي کشد يا ضربان قلب آهسته است،
تهويه را ادامه دهید و تصميم به مراقبت پيشرفته
بگیرید
...........................................................................
با مادر و خانواده ارتباط برقرار کنید

...........................................................................
به مراقبت های اساسی نوزادی ادامه دهید ،هویت
نوزاد را تعیین کنید ،برگه ثبت تولد را پر کنید و
اقدامات انجام شده را مرور نمایید
...........................................................................
وسایل را ضدعفونی کنید
...........................................................................

گفت و گوی گروهي

با گروه کوچکي از فراگيران ديگر گفتگو کنيد که
چگونه مهارت هاي آموخته شده را در عمل به کار
گیرید .مشکالت موجود در محل کارتان و راه
حل هاي احتمالي را شناسايي کنيد.
1 .1اگر فرد ماهر دوم در زمان زایمان حضور
ندارد ،چگونه می توانید نوزاد را تهویه و او را
ارزیابی کنید؟
2 .2اگر نوزادی نیاز به تهویه مداوم بیش از چند دقیقه
دارد ،کجا مراقبت می شود؟
3 .3به چه دالیلی نوزاد را به مرکز دیگر انتقال می دهید؟
4 .4در برقراری ارتباط با خانواده نوزاد بدحال یا فوت
شده چه چالش هایی دارید؟
اقدامات خود را مرور کنید
y yدر زمان تولد چه رخ داد؟
y yآیا شما مطابق با نمودار اجرایی پیش رفتید؟
y yچه مراحلی خوب پیش رفت و کدام گام ها
می توانست بهتر انجام شود؟
y yاز این مورد چه آموختید؟
y yدر نوبت بعدی چه کار متفاوتی خواهید کرد؟
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کسب مهارت بیشتر در تهویه با بگ و ماسک

وقتی نوزادی نفس نمی کشد ،تهویه با بگ و ماسک می تواند زندگی بخش باشد.
ماهر شدن در این کار و حفظ این مهارت نیازمند تمرین پیوسته است.
به گونه ای تمرین کنید که بتوانید همه گام ها را کامل و درست انجام دهید.
 .1تهویه با بگ و ماسک را آغازکنید
نوزاد را در مکان تهویه قرار دهید ...................................................................................................
باالی سر نوزاد بایستید ....................................................................................................................
توجه کنید اندازه ماسک مناسب باشد .............................................................................................





 .2با بگ و ماسک تهویه کنید
سر را کمی به عقب بکشید ................................................................................................................
ماسک را روی صورت قرار دهید ....................................................................................................
ماسک را روی صورت محکم کنید .................................................................................................
بگ را بفشارید تا حرکت مالیمی در قفسه سینه ایجاد شود ...............................................................






 .3تهویه را ادامه دهید (برای  1دقیقه)
تهویه کنید تا با هر تنفس حرکت مالیمی در قفسه سینه ایجاد شود ...............................................
با ضرباهنگ  40تنفس در دقیقه ( 30تا  50تهویه در دقیقه قابل قبول است) تهویه کنید ................
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 .4تهویه را بهبود دهید
ماسک را دوباره جاگذاری کنید ......................................................................................................
به سر دوباره وضعیت دهید .............................................................................................................
ترشحات دهان و بینی را تمیز کنید ..................................................................................................
دهان را باز کنید ................................................................................................................................
بگ را محکم تر بفشارید .................................................................................................................







ضدعفونی و امتحان کردن تجهیزات و وسایل پس از هر بار استفاده
برای ضدعفونی کردن

y yپاک کنيد (درست پيش از تميز کردن) :با پوشيدن دستکش ،بيرون بگ و
ماسک را با گاز آغشته به محلول کلری  0/5درصد پاک کنيد .هم چنين بيرون
وسیله ساکشن(پوار) را پاک کنيد .اگر نمي توان داخل ساکشن را براي تميز
کردن باز کرد ،پس از استفاده آن را دور بيندازيد.
y yجدا کنيد :اجزاي وسايل را کامل از هم جدا کنيد.
y yتميز کنيد :خون ،ترشحات و ديگر مواد آالينده قابل مشاهده را با آب گرم و
صابون بشوييد.
y yاستريل يا ضدعفوني قوي کنيد :تمام اجزا را با اتوکالو استريل کنيد يا با
جوشاندن يا بخار دادن به مدت  20دقيقه يا غوطه ور کردن در مواد شيميايي
ضدعفونی کننده مناسب به شدت ضدعفوني کنيد .پس از ضدعفوني کردن با
مواد شيميايي ،وسایل را با آب جوشیده آب بکشید.
y yخشک کنيد :پيش از سرهم کردن اجزا اجازه دهيد کامل خشک شوند.
y yسرهم کنيد :تمام اجزا را از نظر تميزی و آسيب احتمالي بازبيني کنيد .اجزاي
بگ و ماسک و ساکشن را روي هم سوار کنيد.

برای امتحان کردن

بگ و ماسک تهويه
y yماسک را روي بگ تهويه قرار دهيد.
بگ را بفشاريد و ببينيد با فشردن بگ
دريچه به سمت بيمار باز مي شود یا
خیر .اين کار نشان مي دهد ابزار براي
رساندن هوا به بيمار آماده است.

y yماسک را محکم به کف دست خود
بچسبانيد و به ميزاني بگ را بفشاريد تا
دريچه فشارشکن باز شود .به صداي نشت
هوا گوش کنيد .اين کار نشان مي دهد
هواي اضافي که نبايد به نوزاد برسد از اين
دريچه خارج مي شود.
y yماسک را هم چنان محکم به کف دست
خود بچسبانيد .امتحان کنيد که بگ پس
از هر بار فشردن خود به خود پر مي شود
یا خیر .اين کار نشان مي دهد هواي تازه از
دريچه ورودي وارد بگ مي شود.
وسیله ساکشن
y yته ساکشن را فشار دهيد و فشرده نگه داريد .نوک وسيله را با کف دست ببنديد و
فشار را برداريد .تا وقتي نوک آن بسته است ساکشن نبايد باد شود.

براي اطمينان از اين که وسايل هميشه آماده استفاده است

y yهر وسيله اي را که آسيب ديده يا درست کار نمي کند ،تعمير يا تعويض
کنيد .هر مشکلي رخ داد همان وقت آن را اصالح کنيد.
y yوسايل تميز را در مکاني ايمن و حفاظت شده که به راحتي در دسترس
باشد نگه داري کنيد .از محفظه ای فلزي يا پالستيکي که ضدعفوني قوي شده
براي اين کار استفاده کنيد .همه وسايلي را که مي خواهيد استفاده کنيد يک جا
و در کنار هم نگه داريد.
y yمواد و وسايل آلوده را دور بريزيد و پارچه هاي آلوده را به روش مناسب
جا به جا کنيد .وسايل و پارچه هاي تميز را جايگزين کنيد.
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تعهد به ایجاد تغییر
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ارایه بهترین مراقبت در زمان تولد

بهبود مراقبت ،زندگی بخش است .دانستن چگونگی
انجام مراقبت درست همیشه برای حفظ زندگی کافی
نیست .این دانش باید در عمل به کار آید.
گذراندن کارگاه آموزشی کمک به تنفس نوزاد تنها اولین
گام در بهبود کیفیت مراقبتی است که شما ارائه میکنید.
پس از این دوره با اجرای گام های زیر متعهد به
ایجاد تغییر شوید:
1.1حیطه های نیازمند بهبود را شناسایی کنید
موارد اختالف را بین آنچه مورد توصیه است و آنچه
در مرکز شما انجام میشود شناسایی کنید .از نمودار
اجرایی ،پرسشهای بخش برای بهبود مراقبت در
مرکز شما و آنچه پایش میشود استفاده نمایید.
2.2ساز و کاری برای تمرین پیوسته و مرور موارد
مراقبت شده ایجاد کنید
با مشارکت در تمرین های پیوسته ،بازبینی اقدامات
پس از هر بار کمک به تنفس نوزاد و استفاده از
جلسات بازبینی موارد برای شناسایی حیطه های
نیازمند بهبود ،در روند نمودار اجرایی ماهر شوید
3.3تغییرات بهبود دهنده مراقبت ایجاد کنید
در مرکز خود روی برنامه بهبود مراقبت با دیگران
کار کنید و اقداماتی انجام دهید.

ثبت اطالعات و استفاده از آن برای بهبود مراقبت

برگه ثبت تولد را برای هر نوزادی تکمیل کنید تا
برنامه ریزی مراقبت پیوسته امکان پذیر شود .یک برگه ساده
ثبت تولد هم چنین می تواند به شناسایی حیطه های نیازمند
بهبود و اندازه گیری تغییرات به دنبال اقدامات بهبود مراقبت
کمک کند.
برای نمونه هر نوزادی باید مراقبت های زیر را دریافت کند
y yکامل خشک کردن
y yتماس فوری پوست با پوست
y yکالمپ زدن تأخیری بندناف
اگر این گام ها اجرا نشود ،بازبینی و گفت و گو با دیگر
مراقبان به شما درباره چرایی عدم انجام آنها کمک می کند.
با شناسایی مشکالت و موانع ،تغییرات را می توان برای غلبه
بر مشکالت اعمال کرد.
اقدامات انجام شده برای نوزادان زیر را مرور کنید:
y yنوزادی که در زمان تولد گریه نمی کند
y yنوزادی که پاک کردن راه هوایی ،تحریک برای تنفس یا
تهویه با بگ و ماسک برایش انجام می شود
y yنوزادی که نیازمند مراقبت ویژه پس از تولد است
y yنوزادی که در محل زایمان فوت می کند
y yنوزادی که مرده به دنیا آمده است
مراقبت ممکن است مناسب و کامل باشد یا ممکن است
نیاز به اقداماتی برای بهبود باشد .وقتی اقدامات بهبود دهنده
در جریان باشد ،برگه ثبت تولد می تواند به اندازه گیری
تغییرات کمک کند.

برگه ساده ثبت تولد نوزادان

1.1هویت
نام نوزاد  ...................................شماره ملی  ................................................تاریخ تولد  ...................................ساعت تولد ...................................
نام مادر  .....................................شماره ملی ...................................................
نشانی محل سکونت مادر /پدر  .................................................................................................................شماره تماس ...........................................
2.2تولد
عوارض دوره بارداری /زایمان
سن بارداری  ...................................روش زایمان  .........................................نوع بیهوشی یا بی حسی مادر ..............................................
.............................................................................................................................................................................................. ..

مراقبت بی درنگ پس از تولد

آیا نوزاد کامل خشک شد؟
آیا نوزاد گریه می کرد؟ بلهخیر
آیا نوزاد مراقبتهای زیر را دریافت
کرد؟

-تمیز کردن راه هوایی
-تحریک تنفس
-تهویه با بگ و ما سک-تماس فوری پوست با پوست --کالمپ زدن تأخیری بندناف 

وضعیت بدو تولد
نمره آپگار
دختر 
جنس :پسر 
دقیقه 1دقیقه 5دقیقه 10وزن:
یکی را عالمت بزنید
تنفس
 زنده  -مراقبت معمول
ضربان قلب
 زنده  -مراقبت ویژه
رنگ
 فوت در مکان زایمان
تون
 مرده زایی تازه
رفلکس ها
 مرده زایی ماسره شده

کل

عامل زایمان  ...........................................................................................................تاریخ  ...................................................ساعت

...................................................
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آموزش پیوسته با نمودار اجرایی
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سه پرسش اساسی در نمودار اجرایی وجود دارد:
y yگریه؟
y yتنفس؟
y yضربان قلب؟
پاسخ این پرسش ها مسیرهای مختلفی را در نمودار اجرایی مشخص می کند.
y yهر یک از مواردی را که در صفحه  51آمده روی نمودار اجرایی مشخص کنید.
پرسش هایی را که باید بپرسید و اقداماتی را که باید به ترتیب درست انجام دهید ،تمرین کنید.
y yاز مراقب دیگری بخواهید یک مورد را برای شما توضیح دهد و بازخورد بگیرید.
پرسش های ارزیابی کننده را بپرسید .همکار شما با عروسک نوزاد یا با کلمات پاسخ می دهد .درباره
اقدام درست تصمیم بگیرید .اقدام را انجام دهید .پرسش بعدی ارزیابی کننده را بپرسید .تا زمانی که
نوزاد خوب نفس بکشد یا تصمیم به مراقبت پیشرفته بگیرید ادامه دهید .کاری را که انجام دادید بیان
کنید و از همکارتان بخواهید به شما بازخورد (پیشنهادهایی سودمند برای بهبود اقدامات شما) دهد.
y yپس از کمک به تنفس نوزاد بازبینی کنید .پس از کمک به تنفس نوزاد از نمودار اجرایی به عنوان
راهنمایی برای اقدامات خود استفاده کنید .می توانید خودتان به تنهایی یا به کمک همکاران بازبینی را
انجام دهید.
موارد زیر را بپرسید:
ـ در زمان تولد چه رخ داد؟
ـ آیا شما مطابق با نمودار اجرایی پیش رفتید؟
ـ چه مراحلی خوب پیش رفت و کدام گام ها می توانست بهتر انجام شود؟
ـ از این مورد چه آموختید؟
ـ در نوبت بعدی چه کار متفاوتی خواهید کرد؟
تجربیات خود را با دیگر همکاران به اشتراک بگذارید .به این ترتیب می توانید از یکدیگر بیاموزید.

رهگیری  ۶مورد
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وقتی خشك شود،
دستهاي شما تميز است

8

انگشتها را به حالت قفل شده در
هم بتابيد

5

كف دستها را به هم بماليد

2

3

 20تا  30ثانيه

8

دستها را با آب
شستشو دهيد

حاال دستهاي شما تميز است

11

 40تا  60ثانيه

براي بستن شير آب از همان دستمال
استفادهكنيد

10

انگشتان را جمع كنید و به صورت
دوراني با دست راست كف دست چپ
حركت دهيد و برعكس

7

دستها را با دستمال
يك بار مصرف خشك كنيد

9

انگشت شست دست چپ را با كف
دست راست احاطه كنید و به صورت
دوراني مالش دهيد و برعكس

6

4

مايع صابون را به اندازه كافي کف
دستها بریزید

كف دستها را روي هم قرار و بين
انگشتان را مالش دهيد

دستها را با آب خيس کنید

كف دست راست را روي پشت دست چپ گذاشته
و بين انگشتها را اسكراب كنيد و برعكس

كف دستها را با مقدار كافي ماده ضدعفوني كننده پر كنيد

 1الف

1ب

0

با آب و صابون
1

با موادي باپايه الكل

ضدعفوني کردن دست ها

شست و شو ی دست ها
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سایر همکاران

پدید آورندگان (به ترتیب الفبا)
آجودانیان نجمه

کارشناس ارشد پرستاری نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حبیب الهی عباس

فوق تخصص نوزادان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

رشیدی جزنی نسرین

کارشناس مامایی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

طاهری مجذوبه

متخصص کودکان و نوزادان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

فصیح پور بهاره

متخصص کودکان و نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

گنج علی منصوره

کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نیک نفس نیکو

فوق تخصص نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

حیدرزاده محمد

زابلی مریم

محققی پریسا

فوق تخصص نوزادان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
پزشک عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فوق تخصص نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران

لرنژاد حمیدرضا

وکیلیان روشنک
میرنیا کیوان

متخصص کودکان و نوزادان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
کارشناس ارشد مامایی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

فوق تخصص نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

نم نباتی محبوبه

دکتری پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فعال غالم رضا

فوق تخصص نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی بیرحند

راستکار مهربانی الهه کارشناس ارشد پرستاری نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نیک نفس پدرام

فوق تخصص نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تیغ بان زهرا

کارشناس مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

داعی زهرا

علیزاده پری ناز

فوق تخصص نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دستیار فوق تخصصی نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اداره سالمت نوزادان

انجمن پزشکان نوزادان ایران
پاییز 1398

همه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به

اداره سالمت نوزادان و انجمن پزشکان نوزادان ایران می باشد.
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