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دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نیازهای مراقبان نوزاد در 
هفته های اول زندگی

اهداف آموزشی 
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:

 بهترین زمان ویزیت اولیه نوزاد را بدانند.
کنند.  نکات الزم جهت بررسی در اولین ویزیت را بیان 

 موارد طبیعی در معاینه نوزاد را شرح دهند.
کنند.  موارد نیاز به مداخله های اورژانس را فهرست 

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

مقدمه
ارزیابی  برای  مناسبی  فرصت  مراقبان  توسط  نوزاد  معاینه  اولین 
نوع  هر  و  خطر  نشانه های  ارزیابی  این  در  است.  نوزاد  سالمت 

ناهنجاری ظاهری و احتمال بیماری مشخص می شود.
چون  ویژه ای  مشکالت  بر  عالوه  خانواده،  سوم  عضو  پیدایش 
تغذیه، نگهداری، پرستاری و مانند آن، فشارهای روانی بسیاری را 
بر والدین و مراقبان نوزاد تحمیل می کند. این تجربه می تواند یک 
بحران عاطفی و روحی برای والدین محسوب شود، اما می توان با 
روانی  و  عاطفی  استرس های  میزان  افراد  سایر  و  خانواده  حمایت 

کاهش داد. منفی وارد شده به خانواده را 

معاینه نوزاد
کار عادی  شش تا هشت هفته بعد از تولد نوزاد، بدن مادر، ساز و 
که در  دارد  این  به  بستگی  این موضوع  اما  باز می یابد،  را  خودش 
هفته های اول بعد از زایمان چه طور از خود مراقبت کرده باشد. رژیم 
کرده است، نقش تعیین کننده ای را  که وضع حمل  غذایی خانمی 
در سالمت او و نوزاد بازی می کند. در دوران بارداری مادر عالوه بر 
کند.  تأمین نیازهای بدن خود باید نیازهای جنین را هم برطرف 
این ضرورت بعد از تولد نوزاد از بین نمی رود و مادر به علت شیردهی 
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موظف است با همان حساسیت مواد غذایی الزم برای خود و نوزاد 
کند. را مصرف 

کنار مادر انجام می شود. نوزاد باید در ده روز اول و  معاینه نوزاد در 
ترجیحًا در روز سوم تا پنجم تولد معاینه شود. درجه اتاق 25 تا 28 
درجه سانتی گراد باشد. در این دما درجه حرارت بدن نوزاد به شکل 
زیر بغل اندازه گیری شده و باید بین 36 تا 37 درجه سانتی گراد باشد. 
که طبیعی نبوده و  درجه حرارت بیش از 37 تب محسوب می شود 
نشانه عفونت است. اندازه گیری قد، دور سر و وزن انجام می شود. 

معاینه پوست نوزاد 
رنگ نوزاد باید مشاهده شود و باید صورتی باشد و وقتی گریه می کند 
روزهای  در  انتهاها  سیانوز  و  کبودی  می گراید.  تیرگی  و  قرمزی  به 
اول تولد طبیعی است. پررنگی پوست نوزاد از نشانه های پرخونی 
کم خونی )آنمی( است و  )پلی سیتمی( و رنگ پریدگی پوست نشانه 
هر دو نیاز به بررسی و انجام آزمایش و مداخله پزشکی دارد. شروع 
زردی نوزاد در 24 ساعت اول تولد غیرطبیعی )پاتولوژیک( است و 
که در زبان و  نیاز به بررسی اورژانسی دارد.کبودی و سیانوز مرکزی 
مخاط ها نمایان می شود، می تواند از علل قلبی عروقی باشد و نیاز به 
کمتری  گر نوزاد نارس باشد قدرت عضالنی  مداخله اورژانسی دارد. ا
مالج  لمس  می شود.  مشاهده  ناهنجاری  نظر  از  نوزاد  ظاهر  دارد. 
)فونتانل( و درزهای جمجمه )سوچور( خیلی مهم است. فونتانل 
گریه نباشد و مالج  گر نوزاد در حال  کوچک است. ا خلفی اغلب باز و 
افزایش فشار جمجمه است.  نشانه  باشد،  و سفت داشته  برآمده 
درزهای جمجمه اغلب باز هستند. بزرگی سر نشانه تجمع آب در 
کوچک یک مشکل  سر، اختالل های متابولیک یا تومور است. سر 
درزهای  و  خلفی  فونتانل  هنگام  زود  شدن  بسته  نشانه  و  است 
فاصله  به  باید  صورت  معاینه  در  است.  مغز  رشد  مانع  و  جمجمه 
گوش ها،  از حد چشم ها، جای  کوچکی بیش  از یکدیگر،  چشم ها 
که شاید به علت فلج اعصاب صورت )عصب زوج  نبود تقارن صورت 
کودک را به حالت ایستاده قرار دهیم  گر  6 و 7( باشد، توجه شود. ا
و او را به عقب یا دو طرف تکان دهیم باید چشم هایش خودبخود 
و  بزرگی  نظر  از  قرنیه  و  رنگ  تعداد،  نظر  از  چشم  عنبیه  شود.  باز 
گزارش شود. در نوزاد ترم بزرگی بیش  کوچکی بیش از حد بررسی و 
که همراه ترس از نور و اشک ریزش باشد، نشانه  از یک سانت قرنیه 
چشم پزشکی  اورژانسی  مداخله  به  نیاز  و  است  سیاه(  )آب  گلوکوم 
کام از لحاظ  دارد. سوراخ های بینی باید باز و متقارن باشند. لب و 
وجود شکاف بررسی شود، نوزادان شاید یک یا چند دندان داشته 
کوتاه  نوزاد نسبتا  گردن  ندارد.  کشیدن  به  نیازی  اغلب  که  باشند 
سایر  و  گواتر  و  توده  وجود  طرف،  یک  به  سر  شدن  کشیده  است. 
ناهنجاری ها بررسی می شود. قدرت و تون عضالت و چگونگی ظاهر 
و حرکات اندام ها بررسی می شود. اندام های نوزاد طبیعی، به شکل 
کردن مقاومت  جمع شده یا حالت فلکسیون بوده و در مقابل باز 

نشان می دهد. 

معاینه شکم، قفسه سینه و اندام ها
اســتخوان ترقــوه دو طــرف از نظــر شکســتگی و ســتون فقــرات از نظــر 
شــکل غیرطبیعــی تــوده مــو یــا تــوده نخاعــی بررســی شــود. بزرگــی 
نبایــد دســتکاری و  و  اســت  اغلــب طبیعــی  پســتان و شیرداشــتن 
گــر حساســیت  تخلیــه شــود. قرینگــی و تعــداد نــوک پســتان بررســی و ا
کــه از مــوارد  و ســفتی و قرمــزی مشــاهده شــد بایــد در فکــر آبســه بــود 
اورژانــس تعریــف می شــود. تعــداد تنفــس نــوزاد 30 تــا 40 بــار در دقیقــه 
اســت و در نــوزاد نــارس تنفــس، اغلــب شــکمی اســت و بــا هــر دم 
قفســه ســینه بــه داخــل رفتــه و شــکم نــوزاد برآمــده می شــود. نالــه 
گریــه همــراه بــا نالــه در هنــگام بــازدم می توانــد  ضعیــف و دایمــی و 
نشــانه بیمــاری قلبــی باشــد و از نشــانه های خطــر بــوده و یــک مــورد 
بیــن  تــو رفتگــی عضــالت  بینــی،  لــرزش پره هــای  اورژانــس اســت. 
دنــده ای و بــاالی جنــاغ نشــانه خطــر بــوده و از نشــانه های بیمــاری 
ــوده بررســی شــود.  ــوزاد از نظــر تورفتگــی فتــق نافــی ت اســت. شــکم ن
ــا ســه ســانتی متر زیــر دنــده طــرف راســت  کبــد دو ت بــه طــور معمــول 
کیســه بیضــه لمــس شــود.  لمــس می شــود. در پســرها بیضــه بایــد در 
کــه بــه  نــوزاد دختــر تــا چنــد روزی ترشــحات ســفید یــا خونــی دارد 
علــت هورمون هــای مــادری اســت و طبیعــی اســت. نــوزاد تــرم در 
12 ســاعت و نــوزاد نــارس در 24 ســاعت اول تولــد ادرار می کنــد و در 
عــرض 48 ســاعت دفــع مکونیــوم بایــد دیــده شــود و دفع نشــدن ادرار 
و مکونیــوم در زمــان خــود نیــاز بــه مداخله هــای پزشــکی اورژانــس 
دارد. اندام هــا از نظــر وجــود ناهنجــاری، انگشــت اضافــه، پــا چنبــری، 
گــزارش شــود. پوســت نــوزاد صورتــی  چســبیدن انگشــت ها بررســی و 
گــر دیــر بــه دنیــا بیایــد خشــک و پوســته پوســته اســت. وجــود  اســت و ا
گرفتگــی( یــا لکه هــای قرمــز و بنفــش اغلــب در  خــال، همانژیــوم )مــاه 
ــزارش شــود. نحــوه  گ کیســت بررســی و  پیشــانی، دانه هــای چرکــی و 

ــود. ــالح می ش ــکالت اص ــاهده و مش ــز مش ــح نی ــیردهی صحی ش

نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد، بیشترین مرگ ومیرکودکان در دوره نوزادی 
گاهی درباره  آ بنابراین  اتفاق می افتد.  از تولد  و سال های اول پس 

کودک برای حفظ سالمتی او ضروری است. نحوه مراقبت از 
نشانه های  کشف  خطر،  نشانه های  بررسی  اهمیت  به  توجه  با 
بیماری های نهفته و آسیب پذیر بودن نوزاد باید این ویزیت انجام 

کافی طی مراحل آن به عمل آید. شود و دقت 
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