هادس عضيض :تشاي تْثَدي سشيع تش خَد پس اص
صايواى طثيعي ًنات ريل سا سعايت فشهاييذ.
 - 1تعذ اص تشخيص اص تيواسستاى سٍصاًِ دٍش
سشپايي تگيشيذ ٍ تا  40سٍص ًضديني ًذاضتِ تاضيذ.

 -6اگش دسد خيلي ضذيذ ٍ پايذاس داضتيذ تِ پضضل

 -9تعذ اص صايواى تِ عٌَاى ٍسصش تِ حالت سجذُ

هشاجعِ ًوائيذ.

قشاس گشفتِ ٍ تا  20تاس ايي حشمت سااًجام ًوائيذ.

 -7تخيِ ّا ًياص تِ مطيذى ًذاسد ٍ خَد تِ خَد دس

ٌّ -10گام سفتي تِ دستطَيي حيي ادساس مشدى

عشض  21سٍص جزب هي ضًَذ.

اداس خَد سا قطع مشدُ ٍ ععالت خَد سا سفت
تگيشيذ ايي توشيي تِ ضوا مول هي مٌذ ععالت

ٌّ -2گام ضستطَ خَد سا اص جلَ تِ عقة ضستِ ٍ سپس تا
گاص تويض خَد سا خطل ًوائيذ.
 -3دس طَل سٍص اص پَضل يا ًَاس تْذاضتي ماهال تويض
استفادُ ًوائيذ.

 -8اگش دس عشض ّ 2فتِ اٍل تعذ اص صايواى
تشضحات تذتَ ٍ يا خًَشيضي صياد ٍ يا خاسش
ًوائي .
داضتيذ تِ دسهاًگاُ تيواسستاى هشاجعِ د

هثاًِ ٍ سمتَم تِ حالت طثيعي تش گشدًذ
 -11دس ٌّگام تشخيص ًَتت اٍل ٍامسي دس
ٍاحذ تلَك صايواى تيواسستاى اًجام هي ضَد ٍلي
ًَتتْاي تعذي دس هشمض تْذاضت اًجام هيگشدد.

 -4جْت ًشم ضذى سٍدُ ّا اص سثضيْا ٍ هيَُ ّا ٍ هايعات

 -12پس اص تشخيص اص تيواسستاى دس سٍصّاي5-3

تِ هقذاس صياد استفادُ ًوائيذ.

پس اص تَلذ ًَصاد تشاي تطنيل پشًٍذُ هادس ٍ ًَصاد
تِ ًضدينتشيي پايگاُ تْذاضتي هشاجعِ ًوائيذ.

 -5تشاي تسنيي دسد اص خَسدى داسٍي هسني طثق ًظش

 -13تشاي اًجام آصهايص غشتالگشي جْت من

مٌي .
پضضل هعالج هي تَاًيذ استفادُ د

ماسي تيشٍئيذ ٍ من خًَي اص سٍص  3تا 5تعذ
اصتَلذ تِ ًضدينتشيي هشمض تْذاضتي دس هاًي طثق
تشگِ ظويوِ ضذُ هشاجعِ ًوائيذ  ،هادساًي مِ

ًَصاداى آًْا دس تخص ًَصاداى ٍ يا NICU

تستشي هي تاضٌذ لطفا جَاب آصهايص سا پس
اصتشخيص پيگيشي ًوايٌذ.

 -14چْل سٍص تعذ اص صايواى تِ ًضدينتشيي هشمض

 -19لطفا دس سٍصسَم تا پٌجن پس اص صايواى تا
هشاجعِ تِ هشمض تْذاضتي فشم غشتالگشي صٍدسس
تغزيِ تا ضيشهادس سا مِ قثال تنويل مشدُ ايذ تِ
ًوايٌذُ ّواى هشمض تحَيل دّيذ.

تْذاضت هشاجعِ ًوائيذ ٍ يني اص سٍضْاي

 -20دس سٍص سَم پس اص تَلذ حتوا ًَصاد سا جْت

ًوائي .
پيطگيشي اص تاسداسي اًتخاب د

مٌتشل ٍ پيگيشي صسدي ًَصادي ًضد هتخصص

ًَ -15صاد خَد سا يل سٍص دس هياى حوام مٌيذ ٍ

اطفال تثشيذ.

تَجِ داضتِ تاضيذ مِ تٌذ ًاف ًَصاد خطل ٍ تويض

دًي
 -21اگش چٌاًچِ تِ ّش دليلي جٌيي هشدُ تِ ا

ٍ تيشٍى اص پَضل ًگْذاسي ضَد.

آٍسديذ سيٌِ ّاي خَد سا تثٌذيذ ٍ اص دٍضيذى آًْا

 -16جْت جلَگيشي اص هاستيت(التْاب ٍ سفت

خَدداسي ًوائيذ ٍ ّوضهاى تا غسل ًفاس غسل

ضذى پستاى) ضيشدادى سا تطَس هذاٍم اًجام دّيذ.
 -17دس صَست تشٍص تة تاالي  38/4تِ پضضل
هعالج هشاجعِ ًوائيذ.
-18دس ٌّگام تشخيص جْت صذٍس گَاّي
ٍالدت ضٌاسٌاهِ ّاي ٍالذيي سا تِ تلَك صايواى
تحَيل دّيذ.

مراقبت هاي پس از زايمان

هيت ًيض اًجام دّيذ .

 -22جْت اداي فشايط ٍاجة ديٌي تعذ اص 10
سٍص غسل ًفاس اًجام دّيذ ٍ احنام سا طثق سسالِ
هَجَد سعايت فشهائيذ.
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