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ارزیابی، طبقه بندی و 
درمان کودکان کمتر از 2 ماه 

2)مانا کمتر از 2 ماه(
آنالیز آماری سؤاالت فصل 2

مباحثمهمدراینفصلعبارتنداز: �
کمتراز۲ماهبراســـــاس کودکان 1-عفونتهـــــایموضعی،2-احیاء
الگوریتم۲-3،۲-درمانتشنج،4-اقداماتقبلازانتقال،5-عالئم

کودکسریعًابهبیمارستانمنتقلشود. کهالزماست خطرفوری

عالئم خطر فوری

قبلازشروعدرمانشیرخوار،اوراازنظرترومایاآسیببهسروگردنبررسی
گراحتمالآســـــیببهنخاعگردنیوجوددارد،شـــــیرخوارراحرکتندهید کنید،ا
کردن وباوضعیتمناســـــباوراانتقالدهید.عالئـــــمخطرفوریراقبلازوزن

کنید.عالئمخطرفوریدر3دستهزیرطبقهبندیمیشوند: شیرخوارارزیابی

راه هوایی و تنفس

 تظاهرات بالینی: فقدانتنفس،تنفسمنقطعوغیرموثر)Gasping(و�
گروههستند.عالئم سیانوزمرکزی)زبانومخاط(ازتظاهراتوعالئمخطراین

تنفسیمهمدراینوضعیتبهقرارزیرهستند:
گریکباربیشتراز60باردردقیقه 1-تنفستند)بیشـــــتراز60باردردقیقه(؛ا

بود،یکباردیگربشمارید
کسیونشدیدقفسهسینه 2-رترا

)Nasal flaring(3-پرشپرههایبینی
)Grunting(کردن 4-ناله

 درمان: اقداماتدرمانیبهقرارزیرهستند:�
1-ازاتالفدرجهحرارتپیشگیریشود.

2-راههواییرابازنمائید.
3-درصورتفقدانتنفسیاتنفسمنقطعوعمیق)Gasping(،تهویهبا

گردد. فشارمثبت)PPV(برقرار
کسیژنآزادبرقرارنمائید. کبودی)سیانوزمرکزی(،جریانا 4-درصورت

قلب و جریان خون

 تظاهرات بالینی: تظاهراتبالینیاختاللدرقلبوعروقعبارتنداز:�
کمتراز100دردقیقه 1-ضربانقلب

2-انتهاهایسردبههمراههریکازعالئمزیر:
الف(پرشدگیمویرگیطوالنیتراز۲ثانیه

ب(نبضضعیفوتند
ج(رنگپریدگی

 درمان: اقداماتدرمانیبهقرارزیرهستند:�
کمتراز100دردقیقهاست: گرضربانقلب 1-ا

الف(تهویهبافشارمثبت)PPV(باآمبوبگراآغازنمائید.
کنید. ب(ازاتالفدرجهحرارتجلوگیری

2-درصورتوجودانتهاهایسرد:
الف(جلوگیریازاتالفحرارت

ب(قطعهرگونهخونریزیفعال
کسیژنآزاد ج(برقراریا

کنید. گرفتهوســـــریعًامایعاتوریدیراشـــــروع د(برایشـــــیرخواررگ
گردسترســـــیبهوریدهایمحیطیوجودندارد،ازوریدنافی،وریدژوگوالر ا

خارجییامسیرداخلاستخوانی)IO(استفادهنمایید.

هوشیاری و تشنج

 تظاهرات بالینی: عدمهوشیاریوتشنجازعالئمخطرفوریهستند.�
 درمان: اقداماتدرمانیدراینبیمارانبهقرارزیراست:�

1-شیرخوارباعدمهوشیاریرادروضعیتمناسبقراردهید
2-راههواییرابازنمائید

گلوکزوریدی، 3-گلوکزوریـــــدیبدهید.درصـــــورتامکانقبلازشـــــروع
کنید. قندخونراچک

کنید. 4-ازاتالفحرارتجلوگیری
کنید.راهتجویزارجحوریدیاســـــتواولویتدوم 5-فنوباربیتـــــالتجویز
که داخلعضالنیمیباشـــــد.تزریقوریدیداروهافقطزمانیامکانپذیراست

گرفتهشود. برایشیرخوارازقبلIV-lineمناسبومطمئن
 نکته ای بسیار مهم: درصورتوجودهریکازعالئمخطرفوریپس
ازانجاماقداماتفوق،اولیننوبتآنتیبیوتیکمناســــــــــب)ترجیحًاوریدیودر
کردنعالئمحیاتی Stableصورتعدمامکانعضالنی(راتزریقنمودهوبعداز

شیرخوارراسریعًابهبیمارستانمنتقلنمائید.

عالئم و نشانه های خطر

درصورتوجودهریکازعالئمزیر،شیرخواررابایدبهبیمارستانانتقالدهیم:
1-اختاللهوشیاری

2-بیحالی
3-تحریکپذیریوبیقراری

4-برجستگیفونتانل
5-خوبشیرنخوردن

6-استفراغحاویخونیاصفرا
7-بروزتشنجقبلازمراجعه
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8-تنفستند)60باردردقیقهیابیشتر(
کسیونقفسهسینه 9-رترا

10-تببیشتراز37/5درجهزیربغلی
کمتراز35/5درجهزیربغلی 11-درجهحرارت

)Nasal flaring(12-پرشپرههایبینی
)Grunting(کردن 13-ناله

 اقدامات قبل از انتقال: قبلازانتقالالزماستاقداماتزیرانجامشود:�
گلوکز10%راباســـــرنگ کنیـــــدوml/kg 4-۲محلول 1-قنـــــدخونراچک

کنید. آهستهبهداخلوریدتزریق
کتاتوصلنمائید.ml/kg 10ازمایعات 2-ســـــرمنرمالســـــالینیارینگر ال

کثرسرعتانفوزیوننمائید. فوقراباحدا
3-آنتیبیوتیکمناسبقبلازانتقال،تزریقشود.آنتیبیوتیکانتخابی
کمتـــــراز۲ماه،آمپیســـــیلین)50mg/kg(و قبلازانتقالبرایشـــــیرخواران
جنتامایسین)2/5mg/kg(استکهترجیحًابهصورتوریدیتجویزمیشود.

4-ازگرمنگهداشتنشیرخوارمطمئنشوید.
5-قبلازانتقالشـــــیرخوار،عالئمحیاتی،پرفیـــــوژنبافتیودمایبدن
گهیبیمارانبسیاراثرگذارهستند. کهدرپیشآ شیرخوارراStableنمائید،چرا

کمتر از 2 ماه کودکان  عفونت های موضعی در 

ناف 

 عفونت خفیف: باترشحوقرمزینافمشخصمیشود.دراینموارد�
بایداقداماتزیرانجامشود.

کنیدباهربارتعویضکهنه،بندنافراباآب شســـــته، 1-بـــــهمادرتوصیه
تمیزوخشکنماید.

کند. 2-درصورتعدمبهبودی2روزبعدمراجعه
که�  عفونت شـــــدید ناف: باترشـــــحاتنافـــــیهمراهباقرمـــــزیناف

بهاطرافانتشـــــاریافته اســـــت،مشـــــخصمیگردد.دراینموارداولیننوبت
آنتیبیوتیکتزریقی)ترجیحًاوریدی(مناسبرابدهیدوسپسفورًاارجاعدهید.

 خونریـــــزی از بند ناف: درصـــــورتخونریزیبیشازچنـــــدقطرهفورًا�
گازاستریل جهتبررسیاختالالتانعقادیارجاعدهید.درطیمسیرنافرابا

فشاردهید.

چشم

 عفونت خفیف چشم: باخروجترشـــــحاتچرکیازچشمبدونتورم�
پلکمشخصمیشود.دراینمواردبایداقداماتزیرانجامشود:

1-قطـــــرهسولفاســـــتامیدچشـــــمی10%یکقطـــــرههر3ســـــاعت+پماد
تتراسیکلینیااریترومایسینچشمییکبارشبهابهمدت5روز

2-5روزبعدپیگیرینمایید.
3-درصورتعدمبهبودیبهمرکزتخصصیارجاعدهید.

 عفونت شدید چشم: باقرمزیاطرافچشم،خروجترشحاتچرکی�
همراهبـــــاتورمپلکهامشـــــخصمیگردد.اولیننوبـــــتآنتیبیوتیکتزریقی
)ترجیحًارویدیودرصورتعدمامکانعضالنی(مناســـــبرابدهیدوسپس

فورًابهبیمارستانتخصصیارجاعدهید.

پستان

 پستان طبیعی: بابزرگیوسفتیپستاندرنوزادمشخصمیگردد.به�
کند.2روزبعد  کنیدازماســـــاژودستکاریپستاننوزادخودداری مادرتوصیه

مراجعهنماید.
گرمیوتورمپستاننوزادمشخصمیشود.اولین�  ماستیت: باقرمزی،

نوبتآنتیبیوتیکتزریقی)ترجیحًاوریدی(مناسبرابدهیدوسپسفورًابه
بیمارستانارجاعدهید.

پوست

 عفونت خفیف پوســـــتی: باوجـــــودجوشچرکیمحدودمشـــــخص�
میگردد.اقداماتزیربایدصورتپذیرد: 

1-استفادهازپمادپوستیتتراسیکلینیاموپیروسین)حداقل3باردرروز(
2-حمامروزانهباآبوصابون

3-درصورتعدمبهبودی2روزبعدمراجعهنمایید.
 عفونت شدید پوســـــتی: باوجودجوشهایچرکیمنتشردرپوست�

یـــــاتاولهایبـــــزرگچرکیمشـــــخصمیگردد.بـــــدونتزریـــــقآنتیبیوتیکبه
نزدیکترینبیمارستانتخصصیفورًاارجاعدهید.

که حاصل زایمان طبيعى است جهت اولين ویزیت   مثال: نوزاد 3 روزه ای را 
مراقبت سامت آورده اند. در معاینه، پزشک متوجه قرمزی و ترشح ناف مى شود. 

کدام است؟ مناسب ترین اقدام درمانى براساس طبقه بندی »مانا« 
کودکان تير 96 - سوال مشترک تمام قطب ها( )ارتقاء 

الف(تمیزوخشکنگهداشتنبندناف
ب(استفادهازپمادپوستیآنتیبیوتیک

ج(تجویزآنتیبیوتیکسیستمیک
د(ارجاعبهمرکزتخصصییابیمارستان

 مثـــــال:  نـــــوزادى را براى ویزیت 72 ســـــاعت پس از تولد به مرکز بهداشـــــتى 
کدام یک از موارد زیر نياز به ارجاع دارد؟ درمانى آورده اند. مطابق "مانا" 

کودکان - شهريور 96( )بورد 
الف(ترشحاتوقرمزىناف

گرمیپستان ب(قرمزىو
ج(ترشحاتچرکیچشمبدونتورمپلک

د(تعداد۲عددجوشچرکیدرپوست

کدررنگ به مرکز بهداشتى   مثال:  نوزاد 20 روزه ای را به علت ضایعات تاولى 
درمانى آورده اند. در معاینه، 12 ضایعه تاولى در پوســـــت مشـــــاهده مى شـــــود. بر 

کدام است؟ اساس مانا، مناسب ترین اقدام 
کودکان تمام قطب ها - تير 97( )سؤال مشترک ارتقاء 

الف(استحمامروزانه
ب(استفادهروزانهازمحلولبتادین

ج(تجویزآنتیبیوتیکموضعی
د(ارجاعبهبیمارستان
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زردی شیرخواران

ارزیابی اولیه

گروههایخونی� گروه خونی مادر و نوزاد: درزردیناشیازاختالالت  
ممکناستمواردزیروجودداشتهباشد: 

)ABOاست)بهنفعناسازگاریBیاAونوزادO1-گروهخونیمادر
)Rhمادرمنفیونوزادمثبتاست)بهنفعناسازگاریRh-2

کرن ایکتروس: درشیرخوارانمبتالبهزردیبایدبه�  وجود نشانه های 
کرنایکتروسبود،اینتظاهراتعبارتنداز: بیحالی،خوب دنبالنشانههای
شیرنخوردن،تب،دهیدراتاسیون،تشنج،اپیستوتونوس)کمانیشدنبدن(و

گریهغیرطبیعی. صدای
ک در فرزنـــــدان قبلی: زردیهای�  بررســـــی ســـــابقه زردی خطرنـــــا

کهنیازبهفتوتراپییاتعویضخونداشـــــتهیامنجر خطرناکعبارتنداز: زردی
گردیدهاست. کرنایکتروس)عقبماندگیذهنی(یامرگنوزادقبلی به

کمتراز24ساعتیابیشتراز�  ســـــن نوزاد: آیانوزادمبتالبهزردیســـــن
آندارد؟

تخمین شدت زردی

تخمینشدتزردیبراساسسطحبدننوزاددرجدول1-2آوردهشدهاست.

زردی شدید

 عالئم و نشانه ها: وجودهریکازمواردزیربهنفعزردیشدیدمیباشد: �
1-زردیدر24ساعتاولبااحتمالناسازگاریABOیاRh.درناسازگاری
ABOگروهخونیمادرOونوزادAیاBاســـــت.درناسازگاریRh،مادرRhمنفی

ونوزادRhمثبتاست.
گرم کمتراز۲000 2-زردیدرنوزادباوزن

۲0 mg/dl3-زردیکفدستوپا)دراینحالتسطحاحتمالیبیلیروبین
وبیشتراست(

کرنایکتروس 4-زردیهمراهبانشانههای
 درمان: اقداماتدرمانیدراینمرحلهبهقرارزیراست: �

گلوکز 1-پیشگیریازکاهشقندخونبهکمکتزریقml/kg 4-۲محلول
10%وریدیبهصورتآهسته

2-پیشگیریازاتالفدرجهحرارت
الف(درتمامدورهنوزادیوشیرخوارگیازگرمنگهداشتنبیمارمطمئنشوید.
گرمکنندهتابشیقراردهید. ب(درصورتامکانشیرخواررازیرWarmerیا

گرمبپوشانید. کودکرادرآوردهواوراباحوله ج(لباسهایخیس
3-شیرخوارراسریعًاارجاعدهید.

زردی متوسط

 عالیم ونشـــــانه ها: وجودهریکازعالیمونشانههایزیربهنفعزردی�
متوسطمیباشند:

1-زردیبعداز۲4ساعتاولتولد
کفدستوپا 2-زردیتنهبدونزردیدر
3-سابقهزردیخطرناکدرفرزندانقبلی

4-مدفوعسفیدرنگ
 درمان: اقداماتدرمانیدراینمرحلهبهقرارزیرمیباشند: �

1-اخذنمونهCapilary)کفپا(جهتبررسیمیزانبیلیروبین
 Tc bilکفپا(وجودنداشـــــتانجام(Capilaryگـــــرامکاننمونهگیری 2-ا
)دســـــتگاهبیلیروبینمتریپوســـــتی(ویادرخواســـــتبیلیروبینتوتالسرمو

تصمیمگیریبراساسنمودارشکل1-2میباشد.
3-درصورتعدمامکانانجامآزمایشبیلیروبین،ارجاعدهید.

4-تغذیهمکررباشیرمادر
5-آموزشبهوالدیننســـــبتبهاینکهدرصورتزردیکفدســـــتوپاویا

کند. بروزعالیمخطرسریعًامراجعه
6-درصورتزردیطولکشیده)بیشتراز۲هفتهدرنوزادترمیا3هفتهدر

نوزادنارس(یاوجودمدفوعسفید،سریعًاارجاعدهید.
7-بهمادرمراقبتدرمنزلراآموزشدهید.

گیاهییاصنعتیبرایدرمانزردیتوصیه 8-هیچگونـــــهدارویخانگی،
نمیگردد.

9-1تا۲روزبعد)بستهبهشدتزردی(مراجعهنماید.

زردی خفیف

کمتراز2هفتهو�  عالئم و نشانه ها: وجودزردیچشمیاصورتدرنوزاد
کرنایکتروسبهنفعزردیخفیفمیباشد. بدوننشانههای

 درمان: اقداماتدرمانیدراینمرحله�
1-توصیهبهتغذیهمکررباشیرمادر

ردی براساس سطح بدن نوراد جدول ف-2. تخمین شدت ز

سطح احتمالى بيلى روبينمنطقه بدن شيرخوار

 mg/dl 5چشم و صورت1

 mg/dl 10-5قفسه سینه، قسمت فوقانی شکم2

 mg/dl 15-10قسمت تحتانی شکم، ران ها3

کف دست و پا4  mg/dl 20-15ساق پا و دست ها بدون 

 mg/dl 20 به باالکف دست و پا5



14

Guideline & Book review

ها
 ما

ر 2
ر ا

مت
ا ک

مان
ه 

 ما
ر 2

ر ا
مت

ن ک
دکا

کو
ن 

رما
و د

ی 
ند

ه ب
بک

 ط
یک

ياب
ارز

 
 2 

صص
/ ف

ال
طف

ی ا
میل

 تگ
ث

اح
مب

کشوری 2-غربالگریتیروئیدطبقدستورالعمل
کشـــــیده)بیشـــــتراز۲هفتهدرنوزادترمیا 3-درصورتوجودزردیطول

کنید. کشتادراردرخواست کاملو بیشتراز3هفتهدرنوزادنارس(،آزمایش
4-بستهبهشدتزردی،1تا۲روزبعدمراجعهنماید.

دهیدراتاسیون 

دهیدراتاسیون شدید

 عالئم و نشـــــانه ها: درصـــــورتوجودهریکازعالیـــــمخطریاوجود۲ �
گردید: نشانهازنشانههایزیربایدبهدهیدراتاسیونشدیدمشکوک

کمتراز7روز 1-سنشیرخوار
2-فرورفتگیچشمها
3-فرورفتگیفونتانل

کفدستوپا 4-زردی
5-تولدشیرخوارقبلاز37هفتگی

6-شیرخواردرروزهایاخیرادرارنداشتهاست.
7-اسهالدرشیرخواربزرگتراز7روز

 درمان: اقداماتقبلازانتقالراانجامدادهوســـــپسشـــــیرخواررافورًا�
ارجاعدهید.

دهیدراتاسیون متوسط

 عالئم و نشـــــانه ها: وجود۲نشـــــانهازمواردزیربهنفعدهیدراتاسیون�
متوسطاست: 

1-فرورفتگیچشمیافونتانل

کمتراز6باردرروز 2-دفعاتادرارشیرخوار
کمتراز18سال،اولینفرزند 3-سنمادربیشتراز35یا

کفایتشیرمادر 4-عدم
 درمان: شیرخوارراسریعًابهمرکزتخصصیارجاعدهید.بعداز3ساعت �

کنید پیگیری
کاهشوزنبیشــــــــــتراز7%دریکنوزاددرهفتهاولوبهعلت  توجه: به

دریافتنکردنشیر،دهیدراتاسیوننوزادیاطالقمیگردد.

اختالل دمای بدن

محدوده دمای بدن

 محـــــدوده طبیعی: دمایطبیعیبدنشـــــیرخوار36/5تـــــا37/5درجه�
سانتیگرادزیربغلمیباشد.برایبررسیبایددرجهحرارتزیربغلیاندازهگیریشود.

 هیپرترمی: دمایزیربغلمساوییابیشتراز37/5درجهسانتیگراد�
کمتراز36/5درجهسانتیگراد�  هیپوترمی: دمایزیربغل

مشکوک به عفونت

 عالیم و نشـــــانه ها: درصورتوجوداختاللدمایبدنووجودهریک�
ازشرایطزیر:

1-پوشششیرخوارباتوجهبهدمایمحیطمناسباست.
2-انتهاهاسردترازبقیهبدنمیباشد.

 درمان: اقداماتدرمانیدراینبیمارانبهقرارزیراست: �
کند. کنیدمکررًاشیردهی 1-بهمادرتوصیه

کنید. گرشیرخوارتبیاهیپرترمیداشت،پوشششیرخوارراباز 2-ا

وبینمی توتال براساس سن بعد از تولد )برحسب ساعت( بیلی ر شکص ف-2. میزان شدت هیپر
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3-درصورتوجودهیپوترمیاقداماتزیرانجامشود:
گرمکنندهتابشیقراردادهشود. الف(شیرخوارزیرWarmerیا

گرمبپوشانید. ب(لباسهایخیسدرآوردهشودوشیرخوارراباحوله
گروارمروجودنداشـــــتازروشآغوشی)تماسپوستباپوستمادرو ج(ا

کنید. شیرخوار(استفاده
گرهمچنان 4-بعدازنیمســـــاعتمجددًادرجهحـــــرارتراکنترلنمائید،ا
اختاللدرجـــــهحرارتوجودداشـــــتیاخوبشـــــیرنمیخورد،شـــــیرخواررابه

بیمارستانانتقالدهید.
کنید. 5-۲4ساعتبعدپیگیری

کم عفونت  احتمال 

 عالئم و نشـــــانه ها: درصورتوجوداختاللدمایبدنووجودهریک�
ازشرایطزیر: 

1-پوشششیرخوارباتوجهبهدمایمحیطمناسبنمیباشد.
کافیباشیرمادرتغذیهنگردیدهاست. 2-شیرخواربهمیزان

 درمان�
کند. کهبهصورتمکررشیردهی کنید 1-مادرراتوجیه

گرتبیاهیپرترمیوجودداشت،پوشششیرخواررابازنماید. 2-ا
3-درصورتوجودهیپوترمیاقداماتزیرراانجامدهید:

گرمکنندهتابشیقراردهید. الف(شیرخواررازیرWarmerیا
گرمبپوشانید. ب(لباسهایخیسرادرآوردهوشیرخوارراباحوله

گرWarmerوجودنداشتازروشآغوشی)تماسپوستباپوستمادر ج(ا
کنید. وشیرخوار(استفاده

4-هرنیمساعتدرجهحرارتراچکنمائید.
کاناختـــــاللدرجهحرارتوجودداشـــــت کما گـــــرپسازیکســـــاعت 5-ا

شیرخوارراپسازانجاماقداماتقبلازانتقال،منتقلنمائید.
6-۲4ساعتبعدپیگیرینمائید.

کسیناسیون ویتامین ها و وا

تجویز ویتامین ها و آهن

 قطره ویتامین A و D: برایتمامشـــــیرخوارانیکهباشـــــیرمادریاشیر�
مصنوعـــــیتغذیهمیکننـــــدالزماســـــتازروز5-3تولد)همزمانبـــــاغربالگری
هیپوتیروئیـــــدینـــــوزادان(تاپایان2ســـــالگی،ویتامینAبـــــادوز1500واحدو

ویتامینDبادوز400واحدتجویزشود.
 توجه: در6ماهاولزندگیفقطویتامینA+Dمیدهیم.

 Aحاوی1500واحدویتامینA+Dتوجه: یکسیسیازقطرهویتامین 
و400واحدویتامینDمیباشد.

گرمبعداز� کمتراز۲000 گرم: برایشیرخواران کمتر از 2000   شیرخواران 
کی،مکملهایزیربایدتجویزشوند: کاملخورا رسیدنبهتغذیه

1-قطرهمولتیویتامینیکسیسیدرروز
2-قطرهاسیدفولیکmcg 100درروز

3-قطرهویتامینEیکسیسیدرروز
4-شربترویmg/kg ۲-1درروز

 قطره آهن�
zzن کمتر ار 2500 گرم: دراین شـــــیرخواران نارس و شـــــیرخواران با وز

کثر15میلیگرمآهنالمنتال شیرخواران،قطرهآهنبادوز2mg/kgدرروزحدا
کودک2برابروزنهنگام کهوزن )خالص(درروز،معادل15قطرهآهناززمانی
تولدمیشود)حدود2ماهگی(آغازگردیدهوتاپایان2سالگیادامهپیدامیکند.

zzن کمتر ار 1500 گرما: قطـــــرهآهنبادوز  شـــــیرخواران بســـــیار کم وز
کثـــــرmg 15آهـــــنالمنتال)خالـــــص(درروز،معادل 4mg/kg-3درروز،حدا
کودک2برابروزنهنگامتولدشـــــود)حدود2 کـــــهوزن 15قطـــــرهآهناززمانی

ماهگی(آغازشدهوتاپایان2سالگیادامهپیدامیکند.

کسیناسیون وا

کهبایددرطـــــیایندوماهتجویز کســـــنهایی کمتراز۲ماهوا کودکان در
شوند،عبارتنداز:

کی 1-بدوتولد: BCG،هپاتیتBوفلجاطفالخورا
کیوپنجگانه 2-دوماهگی: فلجاطفالخورا

احیای قدم به قدم نوزادان

احیایقدمبهقدمنوزادانبراساسالگوریتمشکل2-2میباشد؛بهنکات
زیردرمورداینالگوریتمتوجهفرمائید:

کنید)اولیناقدام( کاماًلخشک 1-پسازتولد،نوزادرا
گریهمیکندیاخیر؟ کهنوزاد کنید 2-سپستوجه

گریهمیکندبایدبهصورتزیرعملنمود: گرنوزاد 3-ا
گرمنگهدارید. الف(

کنید. ب(تنفسرابررسی
ج(بندنافراببرید.

کرد: گرنوزادگریهنمیکندبایدبهصورتزیرعمل 4-ا
الف(گرمنگهدارید.

ب(درصورتنیازراههواییراتمیزکنید)بهویژهدرصورتوجودمکونیوم(.
کنید. ج(شیرخوارراتحریکبهتنفس

کمک کودکنفسنمیکشد،درخواست گرعلیرغماقداماتفوق د(ا
کنید. نماییدوتهویهرابابگوماسکآغاز

پیشگیری از اتالف حرارت

کز درمانی در خانه بهداشت و مرا

گرمنگهداشتنشیرخوارمطمئن درتمامدورهنوزادیوشیرخوارگیبایداز
کزدرمانیمیشوند، بود.اقداماتیکهدرجهتگرمنگهداشتنشیرخواراندرمرا

عبارتنداز:
گرمکنندهتابشیقراربدهید 1-درصورتامکانشیرخواررازیرWarmerیا

)شکل2-3(.
گرمبپوشـــــانید 2-لباسهـــــایخیـــــسشـــــیرخواررادرآوردهواوراباحوله

)شکل2-4(.
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گرمکنندهتابشـــــیازروشآغوشـــــی  3-درصـــــورتعدموجودWarmerیا
استفادهنمائید.

در مسیر انتقال

1-بهکمکروشآغوشیوتماسپوستباپوستمادروشیرخوارمیتوان
گرمنگهداشت. شیرخواررا

2-لباسهاوپوشکهایخیسراسریعًاتعویضنمایید.
3-نوزادراعمودیبیندوســـــینهمادربرایایجادتماسپوستباپوست

قراردهید.سرشیرخواررابهیکطرفبچرخانید)شکل2-5(. 

کالهوجوراببپوشانید. گرم،یکپوشک، 4-شیرخوارراباپیراهنجلوباز

5-بدنشیرخواررابالباسمادریادرهوایسردبایکپتویگرمبپوشانید.
6-بهتراستلباسشـــــیرخوار،یکالیهبیشـــــترازلباسهایمادربودهواز
کالهوجورابباشـــــد.ســـــپساورادریکالیهپارچهنرمو جنسنخیهمراهبا

خشکقراردادهوبایکپتوینازکبپوشانید.
گرسردبودازروش 7-گرمیدستوپایشـــــیرخواررامرتبًاچکنماییدوا

کنید. آغوشیاستفاده
8-درصورتنداشـــــتنعالیمخطـــــرفورییابیماریشـــــدید،تغذیهمکرر
شیرخوارباشـــــیرمادریاشیردوشـــــیدهشـــــدهبهحفظدرجهحرارتبدنوی

کمکمینماید)100%امتحانی(.

وش گام به گام احیای نوزادان شکص 2-2. ر
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کسیژن کردن راه هوایی و دادن ا باز 

کردن راه هوایی باز 

گردناندکیبهعقبکشیدهشود 1-نوزادرادروضعیتمناسببخوابانید،
وحولهیاپارچهلولهشـــــدهبهقطر۲تا۲/5ســـــانتیمترزیرشانهنوزادقراردهید

)شکل2-6(. 
کمکیکپوار،ساکشننمائید. 2-دهانوسپسبینیشیرخواررابه

تحریک 3-وضعیتدادن،پاککردنترشحاتوگرمنمودننوزادمعمواًل
الزمبـــــرایتنفسراایجادمیکند.پشـــــت،تنـــــهواندامهاینـــــوزادرابهآرامی
کلبدن مالشدهید؛ولیهرگزنوزادرابهشـــــدتتکانندهید.تحریکشدید

کمککنندهنبودهوممکناستموجبآسیبشیرخوارشود)شکل2-7(.

وش آغوشی و تماس پوست با پوســـــت در حالی که نوزاد به صورت  شـــــکص 5-2. ر
دی بین دو سینه مادر قرار گرفته است عمو

شکص 6-2. نحوه خواباندن شیرخوار و قرار دادن یک پارچه لوله شده زیر شانه نوزاد

شکص 7-2. مالش آرام بدن نوزاد

Warmer .2-3 شکص

شکص 4-2. استفاده از حوله گرم 
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نحوه وضعیت دادن به شیرخوار

گردنی نمی باشد گر مشکوک به ترومای  ا

کاهشخطرآسپیراسیون،شیرخوارراپهلویچپبخوانید. 1-جهت
کستندوبرایثابتنگهداشتن،یکدستاورازیرگونه 2-گردنرااندکیا

قراردهید.
کنید 3-جهـــــتثابـــــتمانـــــدنوضعیـــــتبـــــدن،یکپـــــارابـــــهجلوخـــــم

)شکل2-11(.

)PPV( کسیژن تهویه با فشار مثبت و ا

کارازماسکوبگ)آمبوبگ(استفادهمیشود.ماسکبایدچانه،دهن برایاین
وبینیرابپوشـــــاندولیرویچشـــــمهاقرارنگیرد.ماسکرابهکمکانگشتاشارهو
شستبررویصورتنگهدارید.ازانگشتوسطبراینگهداشتنچانهوازانگشت
کشـــــیدنفکوکمکبهبازنگهداشـــــتنراههوایی چهـــــارموپنجمبرایجلووباال

استفادهنمائید.اقداماتالزمبرایانجامتهویهبافشارمثبتبهقرارزیرهستند:
کمیبهعقببکشیدوباحمایتازچانه، 1-باالیسرنوزادبایستید،سررا

کنید)شکل2-8(. راههواییراباز
2-پسازقراردادنماســـــک،بگرابهآرامیفشاردهیدتاقفسهسینهبه
کند.هردقیقه،40تنفسبدهید.باصدایبلندبشمارید،هنگامی آرامیحرکت
کهبگرارهامیکنیدبگوئید کهبگرافشـــــارمیدهیدبگویید»یک«ودرحالی

»دو،سه«.دراینصورتتهویهبهخوبیصورتمیگیرد.
3-تهویهموثربایدحرکتآرامیدرقفسهسینهبوجودآورد.

4-تهویهموثرراتازمانشروعتنفسنوزادادامهبدهید.
کهنوزادان کنید؛درصورتی گرنوزادخوبنفسمیکشد،تهویهراقطع 5-ا

باتنفسمنقطعیابدونتنفس،نیازبهادامهتهویهدارند.
گـــــرنوزادبعدازیکدقیقـــــهتهویهموثر،هنوزشـــــروعبهتنفسنکرده 6-ا

کنید: باشد،ضربانقلبراارزیابی
گرضربـــــانقلبطبیعیبـــــود،تهویهراتازمانشـــــروعبهنفس الـــــف(ا
کشـــــیدننوزادادامهبدهید.هنگامیکهنوزادشروعبهنفسکشیدننمود

کنید. وضربانقلبطبیعیباقیماند،تهویهراقطع
گرضربانقلبطبیعیبودامانوزادنفسمیکشدیاتنفسمنقطع ب(ا

کنید. است،تهویهراادامهدادهوتنفسوضربانقلبرامجددًاارزیابی
گامهای کـــــهتمام گـــــرضربانقلبکاهشیافته،مطمئنشـــــوید ج(ا
بهبودتهویهراانجامدادهاید.تنفسوضربانقلبرادوبارهارزیابینمایید
گرنوزادهمچناننیازبهتهویهدارد،برایمراقبتهایپیشـــــرفته،نوزاد وا

کنیدودرمسیرانتقالتهویهراادامهدهید. رامنتقل

کسیژن جریان آزاد ا

کســـــیژنجلویبینیبیمـــــار،جریانآزاد�  تعریف: بهبرقـــــراریجریانا
کســـــیژنانجام کســـــیژنیالولها کارباماســـــکا گفتهمیشـــــود.این کســـــیژن ا
کسیژنحداقل5لیتردردقیقهباشد  میشود.دراینروشهابایدسرعتجریانا

)شکل9-2و2-10(.

ن با ماسک یان آزاد اکسیژ شکص 9-2. جر

ن ن با لوله اکسیژ یان آزاد اکسیژ شکص 0ف-2. جر

شکص 8-2. تهویه نوزاد و شیرخوار با آمبوبگ
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گردنی است گر مشکوک به ترومای  ا

گردناوراثابتنمایید. 1-شیرخوارانرابهپشتبخوابانیدو
2-پیشانیشیرخوارراازدوطرفبهتختهباچسبمحکمببندید.

گردن،دردوطرفســـــرشیرخواریکسرم 3-بهمنظورجلوگیریازحرکت
یکلیتریقراربدهید)شکل2-12(. 

کهســـــررادرامتدادبدننگه گراســـــتفراغوجودداشتهباشد،درحالی 4-ا
داشتهاید،شیرخواررابهپهلوبخوابانید.

مایع درمانی وریدی برای شوک هیپوولمیک

رگ گیری و مایع درمانی

گرتوانمندیرگگیریبرایشیرخوارزیر۲ماهدرآنمرکزوجود�  رگ گیری: ا
گرفت،مایعموردنیاز گرنمیتوانبرایبیماررگ داردبرایشیرخواررگبگیرید.ا

راازطریقداخلاستخوانییاNG-Tubeتازمانرگگیریبهشیرخواربدهید.
کتات�  مایع انتخابی: نرمالسالینیارینگرال
کثرســـــرعتانفوزیون�  میزان تزریـــــق: ml/kg 10ازمایعاتفوقراباحدا

کنید.حجمموردنیازمایعبراساسوزنشیرخواردرجدول2-2آوردهشدهاست.
 ارزیابی�

گربهبودیرخنداد،ســـــریعًامایع کنید،ا 1-بعدازانفوزیـــــوناول،ارزیابی
کنید. فوقراباهماندوزتکرار

گربهبودرخنداد،ســـــریعًا کنید،ا 2-بعدازانفوزیـــــومدّوم،مجددًاارزیابی
کنید. یکباردیگرمایعفوقراتکرار

کنید. 3-پسازتزریقسوم،شیرخواررامنتقل
4-درصورتعدمامکانانتقال،دوبارهشیرخوارراارزیابینمائید.

گربهبـــــودیحاصلنگردید،درطی60دقیقهFFPبادوزml/kg ۲0یا 5-ا
Packed cellتزریقنمایید)درصورتبستریدربیمارستان(

6-بعـــــدازبهبوددرهرمرحله)کاهشتعدادنبضوبهترشـــــدنپرشـــــدگی
کنید.دربین مویرگها(یاسومینتزریقمایع،شیرخواررابهبیمارستانمنتقل

کنید. راهml/kg 70دکستروزسالیندرعرض5ساعتتزریق

گر انتقال امکان پذیر نباشد�  ا
1-مایعنگهدارندهدکستروزسالینتجویزشود.

گربهبودیرخنداد،باسرعت 2-بهطورمکررشـــــیرخوارراارزیابینمائید.ا
کنید. بیشتریمایعتجویز

گرحالشـــــیرخواردرطولمدتســـــرمتراپیبدترشود،رالشنیدهشود 3-ا
وپـــــاهپاتومگالیرخدهدبایدحتمًابهفکرنارســـــاییقلببود.دراینشـــــرایط
تزریقمایعاتوریدیراقطعکنید؛چراکهمایعوریدیموجببدترشـــــدنحال

شیرخوارمیگردد.شیرخواررابهسرعتمنتقلنمایید.

ومای گردن نمی باشد.  شکص فف-2. وضعیت شیرخواری که مشکوک به تر

ومای گردن است. شکص 2ف-2. وضعیت شیرخواری که مشکوک به تر

ن شیرخوار جدول 2-2. مایع مورد نیار براساس وز

)kg( کتات یا نرمال سالينوزن  حجم رینگر ال
10 ml/kg براساس 

ml 15تا1/5

1/5-۲/5۲0 ml

۲/5-3/530 ml

3/5-4/540 ml

4/5-5/550 ml
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درمان دارویی

گرعلیرغماقداماتفوقتشنجادامهداشت،فنوباربیتال �  فنوباربیتال: ا
محلولدرآبرابهشـــــکلانفوزیـــــونوریدیوبهآهســـــتگیدرطی15دقیقه 
کرد،فنوباربیتالرابه کهنتوانبهصورتIVتزریق تزریقنمائید.درصورتی
کنید.برایتزریقازسرنگانسولیناستفادهمیشود. صورتعضالنیتزریق
گرتشـــــنجبعداز۲0دقیقهادامهیافت،دوزدومفنوباربیتالرابانصف 1-ا

دوزبهصورتIVیاIMتزریقنمائید)روشوریدیارجحاست(.
گرتشنجپساز۲0دقیقهبعدیهمادامهیافت،دوزسومفنوباربیتال 2-ا

کنید)جدول2-4(. رابانصفدوزبهصورتIV یاIMتزریق
گرتشنجبعداز۲0دقیقهازدوزسومبازهمادامهیافت،بایدفنیتوئین 3-ا
20mg/kgبهصورتوریدیبهآهستگیدرعرض15تا۲0دقیقهتزریقشود.
کنید. کنترلنشد،سریعًابیماررامنتقل گرعلیرغماقداماتفوقتشنج 4-ا
NPOنکته: جهتپیشگیریازآسپیراسیونتازمانکنترلتشنج،نوزادرا 

نگهدارید.
 توجه: فنوباربیتالمحلولدرچربیرانمیتوانبهصورتوریدیتجویز

نمود.

اقدامات قبل از انتقال

کهقراراستبهبیمارستانمنتقلشوند،الزماستاقدامات درشیرخوارانی
زیرقبلازانتقالصورتپذیرد:

مایع درمانی و قندخون

جهتپیشـــــگیریازهیپوگلیسمیبایدطبقپروتکلارائهشدهدرصفحات
کردوهمچنینمایعاتوریدیمناسبدادهشود. قبلعمل

تجویز آنتی بیوتیک مناسب

کـــــهقراراســـــتمنتقل�  آنتی بیوتیـــــک انتخابی: بـــــرایشـــــیرخوارانی
 شـــــوند،آنتیبیوتیکانتخابـــــیآمپیســـــیلین)50mg/kg(وجنتامایســـــین

)2/5mg/kg(است.
 روش تجویز: روشارجحوریدیاســـــت؛درغیراینصورتبهشـــــکل�

عضالنیتجویزمیشود.

گلوکز وریدی چگونگی تجویز 

گلوکز رگ گیری و تزریق 

گـــــرتوانمنـــــدیرگگیریبرایشـــــیرخوارزیر۲مـــــاهدرآن�  رگ گیری: ا
مرکزوجوددارد،برایشـــــیرخواررگبگیرید.برایانجامآزمایشـــــاتاورژانس،
کنیدو گـــــرنمیتوانیدرگگیری کنترلنمایید.ا کنید.قنـــــدخونرا خونگیری

کودکتشنجنمیکند،شیرمادرراازطریقNG-Tubeبدهید.
گلوکز10%راباسرنگآهسته� گلوکز: ml/kg 4-۲محلول  میزان تزریق 

گلوکز10%به بـــــهداخلوریدتزریقنماییدتازمانانتقالودرمســـــیرانتقـــــال
گرامکانانتقالوجودنداشـــــتبا میزان5ml/kgدرســـــاعتتزریقنمایید.ا

همینسرعتادامهدهید)جدول2-3(. 

پیشگیری از هیپوگلیسمی

 شیرخوار قادر به تغذیه مستقیم از شیر مادر است: مادربایدازشیر�
کند. خودش،شیردهی

 شـــــیرخوار قادر به تغذیه مستقیم از پســـــتان مادر نمی باشد ولی �
قادر به بلع اســـــت: بهترتیباولویتشیردوشیدهشـــــدهمادر،شیردایه،شیر
مصنوعـــــیوســـــرمقندی5%بـــــهاوبدهید.قبـــــلازانتقال،۲0تـــــا50میلیلیتر
کودکبدهید)درصورتتحمل( )ml/kg 10(شیریاسرمقندی5%باقاشقبه

گرقادربهگذاشتنNG-Tubeهستید،مایعات� گر توانایی بلع ندارد: ا  ا
فوقراباهمانمیزانازطریقNG-Tubeبدهید.

 توجه: درصورتعدمامکانانتقال،درمانهایفوقراهر2ساعتتکرارنمائید.

درمان تشنج

اقدامات اولیه

کنید. کنیدودرصورتنیازساکشن 1-راههواییشیرخوارراباز
2-سررادروضعیتمناسبقراردهید.

کنترلنماید. 3-ضربانقلبشیرخواررا
گربیمارمشکلتنفسییاقلبیدارد،مراحلگامبهگاماحیاءرااجراکنید. 4-ا

کنید. 5-راهوریدیبرقرار
کنید. 6-محلولسرمقندی10%راآغاز

ن شیرخوار يکی براساس وز ر جدول 3-2. حجم محلول گلوکز تز

)kg( که باید به صورتوزن گلوکز %10   حجم محلول 
بولوس )ml/kg 4-2( تزریق شود

ml 5تا 1/5

1/5-2/510 ml

2/5-3/515 ml

3/5-4/520 ml

4/5-5/525 ml

 200 mg/ml بیتال ار محلول جدول 4-2. دور فنوبار
دور mg/kg = 20 mg/kg ف/0(

)kg( دوزوزن
ml 0/1تا 1/5

1/5-2/50/2 ml

2/5-3/50/3 ml

3/5-4/50/4 ml

4/5-5/50/5 ml
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عالیم حیاتی و دمای بدن

 عالیم حیاتی: قبلازانتقالشـــــیرخواربهبیمارستانبایدعالیمحیاتی،�
گهی پرفیوژنبافتیودمایبدندرصورتامکانStableشود،چراکهدرپیشآ

نقشمهمیدارند.
گرمنگهداشتنشیرخواردرمسیرمطمئنشوید.� گرم نگه داشتن: از  
گر امکان انتقال وجود نداشته باشد�  ا

کنید. 1-ازهیپوگلیسمیپیشگیری
2-اولیندوزآنتیبیوتیک)آمپیسیلینوجنتامایسین(رابااولویتوریدی

کنید. تزریق
گرمنگهداشتنشیرخوارمطمئنباشید. 3-از

4-درصـــــورتعدمامکانانتقالباپزشـــــکمتخصصکودکانبهصورت
کنید. تلفنیمشاوره

برفک شیرخواران

درصورتوجودبرفکدرداخلدهانشیرخوارانبهصورتزیرعملمینمائیم:
1-ابتدامادردستهایشرابشوید.

2-یـــــکپنبهتمیزرابهســـــرچوبکبریتبپیچیـــــدوبایکگوشپاککن
آغشـــــتهبهیکمیلیلیترمحلولنیستاتینبررویلکههایسفیدبرفکبمالد،

کاررابایدهر6ساعتبهمدت7روزادامهدهد. این
گرعلیرغمدرمانبا کننـــــد.ا 3-بعداز7روزبایدمادروشـــــیرخوارمراجعه
گرفتنپستانمشکلداشتیک نیستاتین،برفکشـــــیرخواربهترنگردیدیادر

دوره7روزهدیگردرمانبانیستاتینادامهیابد.
گرعلیرغماقداماتفوقبرفکدرماننگردید،شـــــیرخواربهیکمرکز 4-ا

تخصصیارجاعدادهشود.
5-همزمانبادرمانشـــــیرخوار،مادرنیزبایدازپمادضدقارچمایکونازولیا
کند.ایندرمانبایدروزی کودکازپستاناستفاده نیستاتینبعدازشیرخوردن
4باروتا7روزبعدازبهبودیادامهیابدوپمادبررویهالهپستانمالیدهشود.

)HIV( ایدز

)اینمناطقتوسطدانشگاههای�  اپیدمیولوژی: درمناطقباریسکباال
کودکبیمارپساز کزبهداشـــــتیاعالممیگردند(برایهر علومپزشـــــکیبهمرا

گیرد. انجامسایربررسیها،ایدزنیزبایدموردارزیابیقرار
 عالیم و نشـــــانه ها: درصورتوجـــــودعالیمونشـــــانههایزیربایدبه�

گردید: عفونتHIVدرشیرخوارمشکوک

1-مادرشیرخوار،HIVمثبتباشد.
2-کاندیدیازدرازمدتومقاومبهدرمان

کاندیدیازدهانیدرسنباالیدوماه 3-سابقهابتالبه
4-کاندیدیازمری

5-اسهالپایداربیشاز14روزومقاومبهدرمان
6-تبطولکشیده)بیشترازیکماه(یامتناوب

کهبهدرمانپاسخنمیدهد. 7-سوءتغذیهمتوسط
8-پنومونیهایمکرر

9-لکوپالکیهایموییزبانی
کهبیشازیکماهادامه 10-عفونتباهرپسسیمپلکسدهانییاپوستی

یافتهاست.
11-سابقهتماسنزدیکبافردمسلولتحتدرمان

12-سابقهزندگیدرشیرخوارگاه
13-اعتیادتزریقییکیازوالدین

 روش تشخیص: برایشیرخوارتستسریعتشخیصیPITCانجامدهید.�
کردهوبهمرکزتخصصی گرتســـــت،مثبت)Reactive(بود،فرمهایمربوطهراپر ا

کنید. مشاورهارجاعدادهشود.یکهفتهبعدجهتاطمینانازمراجعه،پیگیری

پیگیری های الزم در بیماری های مختلف

 زمان مراجعه مجدد: برایشیرخوارانزیر۲ماهبستهبهبیماریهای�
مختلفبایدتوصیهشودچهزمانیبایدمراجعهمجددداشتهباشند.اینموارد
کهشیرخوارمنتقلیا درجدول6-2آوردهشدهاســـــت.همچنیندرهرموردی

ارجاعدادهمیشودبایدپساز۲4ساعتپیگیریشود.
 عالیم خطر: درصورتایجادهرکدامازعالئمزیرشیرخواربایدسریعًابرگردد:�

1-خوبشیرنخوردن
2-تنفسمشکل

3-تنفستند
4-بدترشدنبیماری

5-مکیدنضعیف
6-تبدارشدنشیرخوار

7-خوندرمدفوع
8-بیحالی

9-هیپوترمی)سردیتنهیااندام(
کفدستوپادرنوزادمبتالبهزردی 10-ایجادزردی

مراقبت های در منزل

بایدمراقبتهایدرمنزلرابهمادرانآموزشداد؛اینمواردعبارتنداز:
1-شیردهیمکرردرطولشبانهروزبهویژهشبها

2-تغذیهباشیرمادرمطابقبامیلشیرخواردرطیسالمتوبیماری
3-درهنگامزردینبایدشـــــیرمادرقطعشود؛همچنینهیچگونهتغییری

دررژیمغذایییاشیرخوارالزمنیست.
گیاهییاصنعتیبرایدرمانزردی 4-مصرفهیچگونهدارویخانگییا

توصیهنمیگردد.
کـــــردنشـــــیرخواردرهـــــرشـــــرایطیبایـــــدخودداریشـــــود 5-ازقنـــــداق

)100%امتحانی(.
6-لباسمناسبشیرخواریکپوششبیشترازمادراست.

ن شیرخوار جدول 5-2. دور آنتی بیوتیک براساس وز

آمپى سيلينوزن/کيلوگرم
250 mg ویال

جنتامایسين
20 mg=2 ml آمپول

mg( 1/5 ml0/5 ml 75(تا 1/5

1/5-2/5)100 mg(2 ml0/8 ml

2/5-3/5)175 mg(4 ml1/1 ml

ml 2بیشتر از mg( 4/5 ml 200>(بیشتر از 3/5
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کنید. هر3ساعت+پمادتتراسیکلیناست.بعداز5روزبیمارپیگیری
8-عفونتشدیدچشمباقرمزیاطرافچشم،خروجترشحاتچرکی
همراهباتورمپلکهاتظاهرمییابد.دراینموارداولیننوبتآنتیبیوتیک
تزریقیراتجویزوسپسبیماررافورًابهبیمارستانتخصصیارجاعدهید.
کمتراز۲ماهباوجودجوشهای کودکان 9- عفونتشدیدپوستیدر
چرکیمنتشـــــردرپوستیاتاولهایبزرگچرکیمشخصمیگردد.دراین
مواردبدونتزریقآنتیبیوتیکبهنزدیکترینبیمارســـــتانتخصصیفورًا

ارجاعدهید.
کهباشـــــیرمادریاشـــــیرمصنوعیتغذیه 10-برایتمامشـــــیرخوارانی
میکنندالزماســـــتازروز5-3تولد)همزمانباغربالگـــــریهیپوتیروئیدی
نوزادان(تاپایان2سالگی،ویتامینAبادوز1500واحدوویتامینDبادوز
400واحدتجویزشود.در6ماهاولزندگیفقطویتامینA+Dمیدهیم.

11-مایعانتخابیبرایدرمانشـــــوکهیپوولمیک،نرمالســـــالینیا
کثرسرعتانفوزیون کتاتاست.10ml/kgازمایعاتفوقراباحدا رینگرال

کنید.
2-4ml/kg،کودکانزیر۲مـــــاه گلوکزتجویزیبـــــرای 12-میـــــزان

کهبهصورتوریدیتجویزمیگردد. گلوکز10%است محلول
13-دارویانتخابـــــیبـــــرایدرمـــــانتشـــــنجدرکودکانزیـــــر۲ماه،
کهبهشکلانفوزیونوریدیوبهآهستگی  فنوباربیتالمحلولدرآباست
درطی15دقیقهتزریقمیشود.تاســـــهدوزمیتوانفنوباربیتالراتجویز
گرتشـــــنجبعداز۲0دقیقهازدوزسومادامهیافتبایدفنیتوئینبا نمود.ا
دوزmg/kg ۲0بهصورتوریدیبهآهســـــتگیدرعـــــرض15تا30دقیقه

تزریقشود.
کمتراز۲  14-آنتیبیوتیکانتخابیقبلازانتقالبرایشـــــیرخواران

ماه،آمپیسیلین)50mg/kg(وجنتامایسین)2/5mg/kg(است.
15-برایدرمانبرفکشـــــیرخوارانازمحلولنیســـــتاتیناســـــتفاده

میشود.
16-درهنگامزردینبایدشـــــیرمادرقطعشـــــود.همچنینهیچگونه

تغییریدررژیمغذاییشیرخوارالزمنیست.
گیاهییاصنعتیبرایدرمان 17-مصرفهیچگونهدارویخانگییا

زردیتوصیهنمیگردد.
18-ازقنداقکردنشیرخواردرهرشرایطیبایدخوددارینمود.

19-لباسمناسبشیرخواریکپوششبیشترازمادراست.

کمتراز100دردقیقهباشـــــد،تهویهبافشـــــارمثبت گرضربانقلب 1-ا
)PPV(باآمبوبگراآغازنمایید.

2-عدمهوشیاریوتشنجازعالئمخطرفوریهستند.
کـــــودکانزیر2ماهبه 3-نحوهبرخوردباعدمهوشـــــیاریوتشـــــنجدر

قرارزیراست:
الف(وضعیتدهیمناسبوبازکردنراههوایی

گلوکزوریدی ب(تجویز
ج(جلوگیریازاتالفحرارت

د(تجویزفنوباربیتال)ترجیحًاوریدیودراولویتدومعضالنی(
4-اقداماتقبلازانتقالبهبیمارستانعبارتنداز:

گلوکز10%رابا کـــــردهوml/kg 4-۲محلـــــول الـــــف(قندخونراچک
کنید. سرنگآهستهبهداخلوریدتزریق

کتاتوصلنماینـــــد.ml/kg 10از ب(ســـــرمنرمالســـــالینیارینگرال
کثرسرعتانفوزیوننمایید. مایعاتفوقراباحدا

کمتراز۲  ج(آنتیبیوتیـــــکانتخابیقبلازانتقالبرایشـــــیرخواران
ماه،آمپیســـــیلین)50ml/kg(وجنتامایسین)2/5mg/kg(بودهوآنرا

کنید. بهصورتوریدیتجویز
د(ازگرمنگهداشتنشیرخوارمطمئنشوید.

5-عفونتخفیفنافباترشحوقرمزینافمشخصمیشود؛دراین
مواردبهمادرتوصیهشودبندنافراباآبشسته،تمیزوخشکنماید.

کهبهاطراف 6-عفونتشـــــدیدنافباترشـــــحاتنافیوقرمزیناف
انتشاریافتهاست،مشخصمیگردد.دراینموارداولیننوبتآنتیبیوتیک

تزریقی)ترجیحًاوریدی(مناسبرابدهیدوسپسفورًاارجاعدهید.
7- عفونتخفیفچشم،باخروجترشحاتچرکیازچشمبدونتورم
پلکمشخصمیشود.درماناینعارضهقطرهسولفاستامیدچشمی%10

جدول 6-2. رمان مراجعه مجدد در بیماری های مختلف شیرخواران

زمان مراجعه مجددبيماری
24 ساعت بعد دهيدراتاسيون �

24 ساعت بعد اختاالت دمای بدن �

2 روز بعدعفونت خفيف ناف و پوست �

2 روز بعدبزرگى و سفتى پستان �

2 روز بعدمشکات شيرخوردن �

1 تا 2 روز بعد )بسته به شدت زردی(زردی )ایکتر( �

7 روز بعدبرفک �

5 روز بعدعفونت خفيف چشم �

کافى � 10 روز بعدوزن گيری نا
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