
 

 معرفی بخش
NICU I 

 (level C تخت ٧ ،level AB تخت ١١) ویژه تخت 18: تخت تعداد

 نژاد رضوی دکتر جناب رئیس بخش

 پزشکان

 خانم بهرامی، دکتر هاشمی، دکتر خانم نجیب، دکتر خانم رضایی، دکتر نژاد، رضوی دکتر جناب

 خانم حیدری، دکتر خانم آیین، نیک دکتر عادلیان، دکتر بخش محترم های فلو+  همتی دکتر

 فر یوسفی دکتر

 کادر پرستاری

 کشاورزی زیبا: سرپرستار

 ۲ آزمایشی، رسمی /رسمی نفر ٧ تعداد، این از که پرستاری پرسنل نفر ۲۹ پرستاری کادر تعداد

 .باشد می طرحی نیروی نفر ١۴ و شرکتی نفر ۳ قراردادی، نفر ۳ پیمانی، نفر

 نحوه پذیرش بیماران
 سایر موارد از ای پاره در و NICU II از مستقیم پذیرش لیبر، و عمل اتاق از مستقیم پذیرش

 .شهرستان مراکز

آموزش های مورد نیاز 

 بیماران

 نوزادان وضعیت توضیح 

 پرونده تشکیل و گیری کد نحوه 

 غربالگری تست پیگیری و ارسال نحوه 

 شیر آوری جمع و دوشیدن نحوه 

 نحوهKMC و BF نوزاد 

 O2 therapy 

 درمانگاه پیگیری و ترخیص زمان آموزشهای 

 (ب هپاتیت) نوزاد تولد بدو واکسن 

 فرزند با تماس از قبل دستها مرتب شوی و شست 

 قوانین بخش

 ١۲ ساعت از روزه همه پدر مالقات و مادر وضعیت شدن ثبات از بعد مانع بال مادر مالقات 

 ظهر از بعد ١ تا

 همراهان برای تلفن پشت از بیماران وضعیت نکردن پرزنت 

 غربالگری ارسال پیگیری 

 همراهان و درمان کادر پرسنل توسط بخش در همراه تلفن از استفاده عدم 

 و ساعت و مادر زیورآالت کردن خارج و بخش به ورود از بعد دست اولیه شستشوی 

 بخش به حضور زمان در انگشتر

 فرم پذیرش،ثبت موالید و.... فرم های مورد نیاز

 شماره تماس
5-36271531-071 

 211و  205داخلی 

 سواالت متداول

 باشد؟ می چگونه ترخیص از بعد غربالگری تست پیگیری ادامه  

 و روزی ۳-۵ یعنی باشد شده چک بار ۲ نوزاد غربالگری تست نوزاد بستری طی که صورتی در

 ایشان از نمونه یکبار و باشد ترخیص نوزاد اگر بعد و نمونه اولین ارسال از بعد هفته یک سپس

  رسیده نوزاد اگر و شود چک مجدد ترخیص از بعد هفته یک بایستی باشد شده ارسال فقط

 روزه 72 و روزی ۴۲ بایستی باشد نارس نوزاد اگر و باشد نمی مجدد چک به نیازی دیگر باشد

 .شود چک غربالگری نیز

 است؟ بوده چگونه نوزاد واکسیناسیون  



 

 بعد بالفاصله آن مراحل دیگر بایستی و است کرده دریافت را ب هپاتیت نوزاد تولد بدو واکسن

 .کند مراجعه واکسیناسیون مرکز به ترخیص از

 میباشد؟ چه نوزاد برای منزل در خطر عالئم  

 استراحت و شیردهی حین نوزاد شدن سیانوز 

 تنفس حین سینه قفسه رفتگی فرو 

 نوزاد تنفس کندی و تندی 

 تشنج 

 نوزاد لرز و تب 

 عادی غیر لرزش 

 خوردن شیر از نوزاد امتناع 

 نوزاد حالی بی 

 نوزاد طبیعی غیر کشیده طول زردی 

 سرماخوردگی عالئم بروز و استفراغ و اسهال 

 بدهم؟ منزل در مرا بیمار داروهای توانم می چگونه  

 می داده آموزش همراه و بیمار به بستری حین و ترخیص از قبل صورت به داروها دادن نحوه

 . میشود ضمیمه ترخیص فرم در و شود

 است؟ چگونه ترخیص از بعد نوزاد چشم معاینه پیگیری نحوه  

 حساب را نوزاد تولد 28 روز باشد، آمده دنیا به kg 2 زیر یا و هفته 34 زیر نوزاد که صورتی در

 پوستچی درمانگاه به پنجشنبه و چهارشنبه یکشنبه، شنبه، روزهای صبح ۶ ساعت و کرده

 شبکیه پزشکان معاینه مورد نوزاد که نوزاد با کرده مراجعه فقیهی شهید بیمارستان روبروی

 انجام بخش در بخش در بستری طی در را دوم یا اول معاینه نوزاد که صورتی در و بگیرد قرار

 . شود می داده آموزش و تکرار عیناً بعدی  پیگیری باشد، داده

 است؟ چگونه ترخیص از بعد نوزاد گوش معاینه پیگیری نحوه  

 سوی از پیگیری و شود اقدام سنجی شنوایی جهت ترخیص از بعد بالفاصله بایستی نوزاد

 .شود انجام والدین

 


