هزاقبت اس ًْساد ًبرص:
خیلی اس هبدراى اًتظبر ًذارًذ کَ ًْساد ًبرص

کَ بَ طوت تخت ًْساد هی تببذ  ،گزهبی

بز رًّذ ّرّد شیز بَ هؼذٍ آًِب ًظبرت دارد تب

بذًشبى تبهیي هی شْد.

اگز هشکلی پیش آهذ آى را بز طزف کٌذ.

ً یبس ُبی غذایی



افشایش بیلی رّبیي خْى

بَ دًیب آّرًذ  ،اهب ّالذیي ببیذ بذاًٌذ کَ بَ

ًْساداى ًبرص هؼوْال هی تْاًٌذ ُن اس

هحض تْلذ ًْساد ًبرص چَ کبر ُبیی اًجبم

شیز هبدر ّ ُن اس شیز خشک تغذیَ کٌٌذ ،

بیلی رّبیي بَ سردی هبتال هی شًْذ

دٌُذ.

اهب شیز هبدر بیشتز تْصیَ هی شْد،سیزا

در صْرتی کَ سردی درهبى ًشْد ّ

کبرُبیی کَ بزای هزاقبت کبفی اس ًْساد

ایي ًْساداى بَ دلیل ًبرص بْدى بیشتز در

ططح بیلی رّبیي پبییي ًیبیذ ،هی تْاًذ

ًبرص ببیذ اًجبم داد شبهل هْارد سیز اطت:

هؼزض ابتال بَ اًْاع ػفًْت ُب هی ببشٌذ

بَ هغش ًْساد آطیب بزطبًذ  .در صْرت

ّ شیز هبدر بَ دلیل پزّتئیي ُبی ّیژٍ ای

لشّم ًْ ،ساد هبتال بَ سردی را در

بظیبری اس ًْساداى ًبرص  ،فبقذ چزبی سیز

کَ دارد ایي اهکبى را بَ ًْساد هی دُذ تب

دطتگبٍ ّ سیز ًْر الهپ ُبی خبصی

پْطت بَ هقذار کبفی هی ببشٌذ ،

اس ایي ػفًْت ُب هحفْظ بوبًذ ّ طزیغ تز

قزار هی دٌُذ تب سردی بزطزف شْد.

درًتیجَ ًوی تْاًٌذ گزهب را در بذى خْد

رشذ کٌذ.



گزم کزدى

ًگَ دارًذ .بَ ُویي دلیل در بخش هزاقبت

در اکثز ًْساداى ًبرص بَ دلیل هشکالت

ُبی ّیژٍ در داخل اتبقک پالطتیکی قزار

تٌفظی ّ بلغ  ،لْلَ ای در داخل بیٌی ّ یب

هی گیزًذ ّ گزهب بزایشبى فزاُن هی

داخل هؼذٍ قزار هی گیزد تب شیز بتْاًذ بَ

شْد ّ یب تْطط ًْر الهپ گزم کٌٌذٍ ای

راحتی بَ هؼذٍ ایي ًْساداى ّارد شْد .پششک

اکثز ًْساداى پض اس تْلذ  ،بَ دلیل تجوغ



آپٌَ بب هشکل ًفض کشیذى

بظیبری اس ًْساداى ًبرص در تٌفض خْد
دچبر هشکل ُظتٌذ  ،سیزا بَ دلیل سایوبى
سّدرص  ،ریَ ُب ّ دطتگبٍ تٌفظی آًِب
فزصت رشذ کبفی پیذا ًکزدٍ اًذ.

.

ایي ًْ ساداى در بخش هزاقبت ُبی ّیژٍ

ًکتَ :طی هذتی کَ ًْساد شوب در بخش

اس ًظز تٌفض ُن هْرد بزرطی ّ درهبى

هزاقبت ُبی ّیژٍ بظتزی هی ببشذ ،

قزار هی گیزًذ.

توبص ّ ارتببط ػبطفی خْد را بب اّ قطغ

بظیبری اس ًْساداى ًبرص بب کوبْد گلبْل

ًکٌیذ ّ اّ اس هحبت خْد هحزّم ًکٌیذ.

ُبی قزهش خْى رّبزّ ُظتٌذ .ایي کوبْد
ًیش در بخش  NICUدرهبى هی شْد.

هزاقبت ُبی ِّیژٍ ًْساد ًبرص
کذE/08:

 فشبرخْى
ػْاهل هتؼذدی اس جولَ اًْاع ػفًْت ُب
طبب اس دطت دادى خْى در ًْساداى
ًبرص هی شْد  ،در ًتیجَ فشبر خْى
آًِب پبییي هی آیذ .هوکي اطت ًْساداى
ًبرص بَ تشریق خْى ّ یب دریبفت هبیؼبت
بیشتز ًیبس داشتَ ببشٌذ.
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