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 معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی .......

 اجرای مراقبت تکاملی نوزادانموضوع: 

 

 با سالم و احترام

سیر نزولی داشته  در سال های اخیر به دلیل پیشرفت علم نوزادان و تجهیزات پزشکی میزان مرگ  نوزادان نارس

مراقبت ویژه، چالش هایی  زمان پیش بینی شده و مراقبت از آنان در بخش های است اما تولد نوزادان زودتر از

در روند تکامل این نوزادان به وجود می آورد. لذا اداره سالمت نوزادان این دفتر با تربیت مربیان کشوری،  

فرایند  برگزاری دوره های آموزشی، تدوین کتاب فیلم مراقبت تکاملی و ارسال نامه ای با موضوع مدیریت

به روسای محترم دانشگاه ها،   22/36/6031، تاریخ 033/126آموزش و اجرای مراقبت تکاملی به شماره د

نامه  بستری مناسب برای نهادینه کردن این مراقبت در سطح کشور به وجود آورده است) فایل کتاب و تصویر

 .)پیوست می باشد

های مراقبت ویژه نوزادان با اولویت بر اقدامات زیر   بدین وسیله اجرای مراقبت تکاملی نوزادان در بخش

 ابالغ  می گردد:

  وضعیت دادن نوزاد  و توجه به محیط فیزیکی اطراف وی در بخش های تخصصی و مراقبت ویژه

 نوزادان.

  اهمیت به مراقبت آغوشی نوزادان و تغذیه پستانی نوزاد) فایل های  مربوط به ابالغ و نامه اقدامات الزم

 ی عملیاتی شدن مراقبت آغوشی پیوست می باشد(.برا

 ( توجه به تغذیه نوزاد بر اساس تقاضا و فرایند بلع نوزاد با استفاده از مکیدن غیر تغذیه ایPacifer.) 

توصیه می شود یک نفر از کارکنان بخش/ ترجیحا کارشناس ارشد پرستاری عالوه بر انجام وظایف معمول در 

مور برای اجرای این مراقبت را به عهده گیرد. این فرد منتخب باید قدرت تعامل با بخش، مسئولیت هماهنگی ا

 والدین و آموزش به کارکنان را داشته باشد و عالقه مند به فعالیت در حیطه مراقبت تکاملی نوزادان باشد.

ق با ده گام روش بهبود انتظار می رود فعالیت ها در همه مراکز درمانی ارایه دهنده خدمات مراقبت نوزادان مطاب

بررسی و در اجرای برنامه های ابالغی و اصالح برنامه های موجود اداره   EPIC)کیفیت مبتنی بر شواهد اپیک)

 سالمت نوزادان مورد استفاده قرار گیرد.

 

 


