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 مهمقد   

 شيافزا به منجر نوزادان ژهيو يها مراقبت در شرفتيپ ر،ياخ دهه دو در
 صينوزاد ترخ 320000كه هرساله بالغ بر  يبه طور 1.است شده آنان بقاي

 ستميشده از بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان در اياالت متحده وارد س
 نوزادان يبقا حفظ يبرا تالش در واقع 2شوند. يكودكان م هياول يها مراقبت

. است ويژه هاي مراقبت بخش ييغا اهداف از صيترخ يها نهيزم ياسازيمه و
 مادران قتيحق در يول است نوزاد صيترخ يبرا ها تالش نيا ظاهر به اگرچه

 صيترخ يبرا را ييارهايمع يعلم منابع. شوند آماده صيترخ يبرا يستيبا زين
 نقش مادران كه دهد يم نشان زين يمختلف مطالعات و اند گرفته نظر در نوزاد
 3-5.دارند عهده بر ويژه هاي مراقبت بخش در نوزادان از مراقبت در يمهم
 بدان نيا. شوند آماده صيترخ يبرا دو هر نوزاد، و مادر است الزم نيبنابرا

 يساز توانمند به منجر نوزاد و مادر يبرا الزم يها يآمادگ جاديا كه معناست
 خانه در تا سازد يم قادررا  او و شده يو نفس به اعتماد حس شيافزا و مادر
 .سازد فراهم نوزاد يبرا را الزم تكامل و رشد طيشرا و دينما مراقبت نوزاد از

 و نوزاد يبرا هم صيترخ مقدمات كه است آن بر زين سالمت ستميس تالش

 صيترخ از مدون يا برنامه ديبا منظور نيبد. شود دهيد تدارك مادر يبرا هم
 يمطلوب يامدهايپ تا شود اجرا يا حرفه افراد و نيوالد توسط و گردد آماده

  3.باشد داشته همراه به

 انتقال تا شود يم باعث كامل و هماهنگ برنامه كي وجود يكل طور به 
 رشيپذ زمان از ديبا شده يزير طرح برنامه نيا. شود انجام خانه به يمنيا

 در تيموفق كه داشت نظر در ديبا و ابدي ادامه يبستر دوره طول در و شروع
 به نيوالد ن،يا بر عالوه. است يميت مشاركت وجود مستلزم ها برنامه نيا

 داده آموزش شان نوزادان دهيچيپ يها مراقبت يبرا ديبا هياول نيمراقب عنوان
 شده ليتسه خانه به گذر قيطر نيبد. گردند توانمند او از تيحما در و شوند

فوائد  ياديمطالعات ز 1،4،5 .رسديم  مطلوب حد به نوزاد تكامل و سالمت و
اقامت كوتاه  ،يمارستانيب يها نهياز جمله كاهش هز صيترخ يبرنامه ها
 ،يمارستانينوزاد از مادر، كاهش عوارض ب ييكاهش جدا ،يمارستانيمدت ب

 ييها تالش چنانچه 6-9 .اند نموده دييتا رشد و تكامل را يشاخص ها شيافزا
 ينديناخوشا عواقب ردينگ صورت صيترخ يها برنامه يزير طرح جهت

  چكيده
 به رو چشمگيري طور به نانوزاد ويژه هايمراقبت بخش از شدگان ترخيص ميزان اخير هايدر سال و هدف: زمينه
 را نوزادان مير و مرگ و عوارض رسانيدن حداقل به و مجدد بستري كاهش تواند مي ترخيص هاي ريزي برنامه. است افزايش

 بخش از نوزاد ترخيص جهت كه است تكاپوهايي كليه و اقدامات از جامعي توصيف مطالعه اين از هدف. باشد داشته همراه به
 .شود مي انجام ويژه هاي مراقبت

 بر مادر و پزشك پرستار، 18 مشاركت با و مرسوم محتواي تحليل رويكرد با كيفيبه صورت  طالعهاين م  :كارروش و مواد
 بيماران هاي پرونده و مشاركتي مشاهده جامع، هاي مصاحبه طريق از مطالعه هاي داده. شد انجام هدفمند گيري نمونه اساس

 و كيفي يامحتو تحليل طريق از ها يافته. گرديد انجام  ايران تبريز و اصفهان شهرهاي در نوزادان ويژه هاي مراقبت بخش در
  .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد MAXQDAافزار  نرم كمك با و استقرايي روش به

 يريادگي زهيمادران ( انگ ماتيتعل -يافته هاي تحقيق شامل دو مضمون و شش طبقه بودند كه عبارتند از: الف :هايافته
 صيترخ يارهايمع ياسازيمه -)، بيتوانمند ساز يها و آموزش يريادگيمادران، منابع  يآموزش يازهايمراقبت، توجه به ن

  مادر). ينوزاد (حفظ سالمت نوزاد و اعتماد به توانمند
ي شود. اين يافته هاي مطالعه نشان داد كه تكاپوهايي جهت ترخيص نوزاد در بخش مراقبت هاي ويژه انجام م :گيرينتيجه

ريزي هاي ترخيص  به طور  . برنامهگرددتالش ها براي آماده كردن مادر براي مراقبت از نوزاد در بيمارستان و خانه انجام مي 
ها نياز است تا به حد مطلوب دست يابد. نتايج اين تحقيق دكامل  اجرا نمي شود و به برنامه اي مدون وكامل بر اساس استاندار

   هاي ويژه نوزادان سودمند باشد. ارتقاي مراقبتمي تواند در 

  مطالعه كيفي ،هاي ويژه نوزادانمراقبت ،آموزش ،مادر ،ترخيص طرحها: كليدواژه
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 آن يايگو زين آمارها. شد خواهد سالمت ستميس و خانواده نوزاد، ريگ بانيگر
 يها مراقبت به ازين شده صيترخ نارس نوزادان سوم كي ساله هر كه است

 يك نيا بر عالوه. است شتريب نوزادان نيا در ها يماريب شدت و دارند ژهيو
 ازمندين كه شوند يم مبتال يجد يها يناخوش به ترم نوزادان از درصد
 نظر در ديبا نيبنابرا 10.هستند صيترخ از بعد يها يريگيپ و ژهيو يها مراقبت
 و نيت كه يبطور ستين نوزاد كامل سالمت منزله به نوزاد صيترخ كه داشت

 رفع يمعنا به شهيهم نوزاد كي صيترخ كه كنند يم اشاره زين همكارانش
 طول در است ممكن آنها. باشد ينم يو يتكامل مسائل و يبهداشت مشكل
 يها يماريب تشنج، ،يآنم ف،يضع رشد رينظ ياريبس مشكالت اول سال
   2.كنند تجربه را يمكرر يها شدن يبستر و يوير

 نشانه كودكان اي و نوزادان مختلف يها بخش در مجدد يها شدن يبستر
 مطالعات. است صيترخ از بعد پرخطر نوزادان حاد مشكالت از يبارز

 كه داده نشان يسالگ 3 تا يهفتگ دو از متفاوت يها زمان يط در يمتعدد
                    استفاده را صيترخ از بعد خدمات از يشتريب زانيم نوزادان نيا

 ناقص هاي يريگيپ و صيترخ براي الزم هاي يآمادگ عدم 7،11،12.اند كرده
 از يكي در ساله سه يبررس كي در 13.گردد مي مجدد شدن يبستر به منجر
 هاي مراقبت بخش در يبستر نوزاد 988 از كه شد داده نشان رانيا يشهرها
 يبستر تعداد يگريد مطالعه در 14.اند شده مجدد يبستر آنها درصد 7 ويژه

 علت نيعتريشا و بوده درصد 6/4 ويژه هاي مراقبت بخش در مجدد شدگان
 هيكل در 15.بود يآنم و انوزيس، آپنه ه،يتغذ اختالل ،يزرد بيترت به آن

 خطرات به توجه و يريگيپ ،يآموزش مدون يها يزير برنامه بر فوق مطالعات
 عدم صورت در. است شده ديتاك نيوالد به آموزش و زودرس صيترخ
 از يعوارض به نوزاد ،يبهداشت خدمات به يدسترس عدم اي و نيوالد يريگيپ
        جهت سپس و شود يم مبتال رهيغ و يكور ،تشنج د،يشد يزرد ليقب

  .شوند يم داده ارجاع ها مطب اي مارستانيب به مجددا شده ريد يها درمان
 يازمندين مكرر، يها شدن يبستر نهيزم در فوق شده شمرده بر مشكالت

 عواقب ويژه، هاي مراقبت بخش از شده صيترخ دهيرس و نارس نوزادان شتريب
 از بعد يامدهايپ و مشكالت و ها برنامه ناقص ياجرا اي نبود از يناش ناگوار
 ديبا آنچه نهيزم در سالمت ستميس موجود تيوضع در را يخالئ ،صيترخ
 ييها تالش و اقدامات دارد ضرورت كه نموده جاديا هست كه آنچه و باشد
 مورد را شود مي انجام مادران و نوزادان يبرا بودن يبستر نيح در كه را

 شده انجام اقدامات از كي هر رامونيپ ،يكم مطالعات البته. داد قرار يبررس
 بخش در هياول دهندگان ارائه نياول عنوان به نيوالد حضور تياهم رينظ

 نارس، نوزادان يبرا نيوالد صيترخ يها يآمادگ ويژه، هاي مراقبت
 ويژه هاي مراقبت بخش از شده صيترخ نوزادان يتكامل و يجسم مشكالت
 وضعيت تر جامع يبررس براي رسد يم نظر به يول16،5،4.است گرفته صورت
از  يقيكامل و عم فيالزم است تا بتوان توص يفيك مطالعه كي موجود،

خانواده  كي ياتينوزاد و مادر، دو عضو ح صيترخ ياقدامات انجام شده برا
 يواقع طيو شرا نهيزم يبه منظور بررس يفيبه عمل آورد. انجام مطالعه ك

اعتقاد بر  رايضرورت دارد ز صيترخ يها يروند آمادگ يحاكم بر چگونگ

 دانش به توان يم را يقيعم و جامع اطالعات يفيك قاتيتحق در كه است آن
 كه آن خصوص به 17.ستين يابيدست قابل يكم مطالعات با كه افزود يپرستار

          و يزير طرح در ياتيح نقش ،سالمت ميت ياصل عضو عنوان به پرستاران
 به قادرند و كنند يم فايا محور هدخانوا مراقبتو  صيترخ فرآيند ينيب شيپ

 نيبهتر از كردن استفاده و كردن فراهم با 19،18.كنند كار نيوالد با يخوب
 ديبخش استحكام را يپرستار دانش بدنه توان مي يقيتحق شواهد و عملكردها

 پس و ويژه هاي مراقبت بخش در نيوالد يبرا كمك سودمندترين عنوان به و
 و فاتيتوص يبررس بر تمركز با منظور نيبد 4.نمود استفاده خانه در آن از

 ضرورت ويژه هاي مراقبت بخش در مادران و پزشكان پرستاران، تجارب
 پژوهش نيبنابرا. گردد يم مشخص شيپ از شيب يفيك پژوهش كي انجام
هاي ويژه  در بخش مراقبت نوزاد صيترخ تكاپوهاي فيتوص هدف با حاضر
  و اجرا شده است.  يطراح

  كارروش مواد و 
 تكاپوهاي چگونگي توضيح و توصيف منظور به كيفي مطالعه اين در
 فيتوص امحتو ليمحتوا انجام شد. هدف از تحل يفيك ليتحل ،نوزاد صيترخ
منظم كدها و  يدسته بند قيمتن است كه از طر يمحتوا يذهن ريو تفس دهيپد

داده ها  ليبه تقل امحتو ليشود. تحل يالگوها انجام م ايمضامين  ييشناسا
بر اساس  يفيك يامحتو ليتحل 20.دهد يپرداخته و به آنها ساختار و نظم م

 از عبارتند كرديسه رو نيا .كند ياستفاده م كردياز سه رو ،يياستدالل استقرا
 نكهيمطالعه با توجه به ا ني. در اينيو تكو ميمرسوم، مستق ايمقبول  كرديرو

 ليتحل از ،بود نوزادان صيترخ يانجام شده برا يتكاپوها فيهدف توص
 روش نيا استفاده شد. )conventional( مرسوم كرديرو ها، داده يفيك

 از استفاده يجا به محقق و شود يم يطراح دهيپد فيتوص يبرا پژوهش
 ها داده از برخاسته طبقات و ها نام از شده نييتع شيپ از يها يبند طبقه

 نشيب به آنها در يور غوطه و ها داده از كينزد ارتباط با و كند يم استفاده
 يبرا هياول كرديرو نيا از يفيك يها روش از ياريبس. ابدي يم دست يا تازه
 يها مصاحبه با داده يآور جمع 21.كنند يم استفاده مطالعه ليتحل و يطراح
 انجام عرصه در يمشاركت مشاهده و يديكل افراد از افتهي ساختار مهين و قيعم
 طول به ساعت 2 تا 1 نيب جامع و قيعم يها مصاحبه زمان مدت. ديگرد
                   زانيبه م يمشاهده مشاركت و عرصه در حضور با پژوهشگر. ديانجام
               نمود. هدف از  ليماه اطالعات خود را تكم 6ساعت و به مدت  150

                 كننده  مشاهده گر به عنوان شركتحضور   شاهده مشاركتي،مانجام 
)observer as participant( مطالعه محيط با هماهنگي بيشتر پژوهشگر و 

 جمله از پرستاري هاي مراقبت از برخي انجام در پژوهشگر براين، عالوه. بود
 هاي بخش از يكي در كنندگان مشاركت با ها رويه انجام و شيرخوار تغذيه

 با همراه ها مراقبت در مشاركت و حضور22.نمود همكاري ويژه مراقبت
 پژوهشگر با بهتري ارتباط كنندگان مشاركت تا شد باعث مادران و پرستاران
 زمينه در مطالعه اين نياز مورد هاي آمادگي و اقدامات چگونگي و كنند برقرار
 هدف بر يمبتن يريگ نمونه از مطالعه نيا در. گيرد قرار تحليل مورد واقعي
 اقدامات انجام با رابطه در يغن اطالعات كه يافراد از نفر 18 با و شد استفاده
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ها و  داده اشباع تا يريگ نمونه. شد مصاحبه داشتند، نوزاد صيترخ يبرا الزم
 ده و پزشك سه شامل كنندگان مشاركت. داشت ادامهشدن گفته ها  يتكرار
 در كار سابقه سال 18 تا 3 نيب كه بودند سال 58 تا 32 يسن رده در پرستار
 كه ساله 35 تا 25 بين مادر پنج با پژوهشگر براين عالوه. داشتند نوزادان بخش

 بودند يبستر ويژه هاي مراقبت بخش در ماه دو تا هفته يك بين نوزادشان
 شد ها مصاحبه در پرستاران و پزشكان از كه سؤاالتي از يبرخ. كرد مصاحبه
 صيترخ يبرا د؟يدار نوزاد صيترخ نهيزم در يتجارب چه: از بودند عبارت
 قبيل از سؤاالتي همچنين ؟ ديده يم انجام را ييها يآمادگ چه نوزاد و مادر

 هاي مراقبت بخش در يا و داشتيد؟ يا تجربه چه ويژه هاي مراقبت دربخش "
 .شد پرسيده مادران از "د؟يگرفت ادي ييزهايچ چه ويژه

 يآموزش يها مارستانيب ويژه هاي مراقبت بخش سه شامل پژوهش طيمح
هاي  بخش از كي هر. بود 1390 سال در رانيا در تبريز و اصفهان شهر دو

 طور به يول داشتند يخاص طيشرا يكيزيف ساختار نظر از ويژه هاي مراقبت
 نوزادان نمودن يبستر جهت قسمت سه به ويژه هاي مراقبت بخش يكل

 ينظر و داخل تحت نوزادان مكانيكي، تهويه دستگاه به ازمندين و بدحال
افراد حرفه اي تجربه حضور در هر سه قسمت  هيشدند. كل يم مينوزادان تقس

  را از بدو پذيرش نوزاد تا ترخيص داشتند. 
 پيتا Wordضبط و در نرم افزار  MP4دستگاه  يها بر رو مصاحبه

  يفيك يداده ها از نرم افزار داده ها ليتحل و هيتجز ي. براديگرد
MAXQDA ( MAX Qualitative Data Analysis)   كه  2007مدل

 استفاده با .دياستفاده گرد ،است متن ليتحل و هيتجز يبرا يا حرفه افزار نرم
 با و نموده كدگذاري را متن است قادر راحتي به پژوهشگر افزار، نرم اين از

 در افزار نرماين . دهد قرار نظر مورد طبقات در را آنها كدها، بندي دسته
 نظريه تدوين در كمك و مضامين استخراج و كيفي يها داده ليتحل و هيتجز
        آن، درك و مصاحبه كل خواندن از بعد مطالعه نيا در23.است استفاده قابل

 كد افزار، نرم اين از استفاده با سپس. گرديدند مشخص معنايي واحدهاي
 نيهم به ها مصاحبه هيكل. شد داده نظر مورد پاراگراف اي عبارت به يمناسب
 طبقه كي در هم با مشابه و مرتبط يكدها سپس. دنديگرد يكدگذار منوال
 قرار مرتبط طبقات در و سهيمقا هم با كدها مكرر طور به. گرفتند قرار

 براساس شده ليتشك طبقات. ديگرد تكرار طبقات يبرا زين عمل نيا. گرفتند
 نيتدو و ميتنظ مضامين تينها در و دنديگرد مداوم سهيمقا تشابهات،
 با اعتبار تيقابل مطالعه، استحكام و دقت منظور به حاضر مطالعه در .گرديدند

 بخش در اقدامات يچگونگ مشاهده و حضور مدت، يطوالن يريدرگ
 كنندگان، مشاركت توسط ها افتهي تاييد و يبازنگر ويژه، هاي مراقبت

 بر عالوه. ديگرد حاصل مطالعه از خارج نيمحقق از نفر دو و مقاله همكاران
 در يبررس يعني يزمان روش قيتلف از ها يافته بيشتر استحكام براي اين
 24.ديگرد استفاده ها داده يآور جمع يها روش قيتلف و مختلف يها زمان

 بدو مختلف هاي زمان در اطالعات آوري جمع كه است معنا بدان اين
 شب و عصر صبح، مختلف هاي شيفت در نوزاد بودن بستري حين و پذيرش

گري مشاركتي و  عالوه بر اين، استفاده از دو شيوه مشاهده .گرديد انجام
مصاحبه منجر شد تا پژوهشگر در حين تحليل داده ها قادر باشد صحت 

 نحوه نظير شده انجام هاي فعاليت كليه 17.دهد قرارمندرجات را مورد توجه 
 اساس بر خام يها داده از مضامين يريگ شكل و يبند طبقه ،يكدگذار
 تا شد داده حيتوض مطالعه از خارج محققين و ناظرين براي امحتو تحليل

 هاي مراقبت بخش از يكي در مطالعه يها افتهي. شود سريم آن يريدپذييتا
ها  افتهي يريپذ انتقال كه ديرس نظر به و گرفت قرار ينيبازب مورد گريد ويژه

  مقدور است. 
 و زيتبر يپزشك علوم دانشگاه اخالق تهيكم دييتا مورد حاضر پژوهش

 ارائه ها مارستانيب به نامه يمعرف عرصه در حضور يبرا و گرفت قرار اصفهان
. گرفت انجام كنندگان مشاركت يزمان برنامه ميتنظ با ها مصاحبه. ديگرد
 استفاده بر يمبن يا نامه تيرضا و شد داده حيتوض آنها يبرا مطالعه از هدف

 هنگام اي و مصاحبه انيپا در. ديگرد تنظيم قيتحق يراستا در شانيها داده از
  . ديگرد مياز آنها تقد يبرخ به وديادي رسم به يا هيهد ها يكدگذار دييتا

  هايافته 
 شش و مضمون دو در صيترخ يتكاپوها كه داد نشان مطالعه يها افتهي
  :از عبارتند كه گرفتند قرار طبقه
 يآموزش يازهايمراقبت، توجه به ن يريادگي زهيمادران (انگ ماتيتعل -الف 

 ياسازيمه -ب)، يتوانمندساز يها و آموزش يريادگيمادران، منابع 
مادر).  ينوزاد (حفظ سالمت نوزاد و اعتماد به توانمند صيترخ يارهايمع
  )1 جدول(

   :مادران تعليمات -الف
 بخش در نوزادان از مراقبت چگونگي در مادران يادگيري و ياددهي

 نوزاد ترخيص براي الزم شرط. كند مي ايفا را مهمي نقش ويژه هاي مراقبت
 يادگيري انگيزه طبقات از مضمون اين .است توانمند و آگاه مادر وجود

 هاي آموزش و يادگيري منابع مادران، آموزشي نيازهاي به توجه مراقبت،
 . گرفت شكل توانمندسازي

 يادگيري مادران، تعليم فرآيند طي در: مراقبت يادگيري انگيزه. 1.الف
 مادري عالقه و عشق از ناشي انگيزه اين. است مادران انگيزه مستلزم مراقبت
 در پرستاري تجربه. نمايد تسهيل را يادگيري فرآيند شود مي باعث و است
  :است چنين زمينه اين
 مادر آگاهي و عالقه كنه، گوش خوب شه مي باعث مادري عشق " 
 )سال 5با سابقه كار  ساله 35 پرستار(  ".مهمه

 خوبي به مشاركتي، گر مشاهده عنوان به عرصه در حضور هنگام پژوهشگر
 توكل. داشتند خدا از را قوت و نيرو طلب عبادت هنگام مادران كه دريافت

 دست مادري كه طوري به شود مي مادران دروني انگيزه افزايش باعث خدا بر
  :گفت و بود برداشته دعا به

مدت  ،ساله 25 مادر(  ".كن شير پر را هام سينه بده، نيرو بهم خدايا "
  )روز  7تري نوزاد بس
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  زيرطبقات و طبقات ن،يمضام گيري شكل نحوه:  1 جدول
  

معنايي واحد شده انتزاعي معنائي واحدهاي  نيمضام طبقات زيرطبقات   

توكل بر خدا براي   ...خدايا بهم نيرو بده، سينه هام را پر شير كن
  …شيردهي

 عالقه به شيردهي

انگيزه يادگيري 
 مراقبت

 ماتيتعل
 مادران

 اهميت عشق مادري  عشق مادري، اهميت عالقه مادر....  ....شه خوب گوش كنه، عالقه و آگاهي مادر مهمهعشق مادري باعث مي

 . ما در مورد مراقبت حمام و بغل كردن هم كالس شيردهي  مي گذارند فقط
  خواهيم ياد بگيريم.....مي

 احساس نياز به آموزش  ....درخواست يادگيري مراقبت ها

يا اگه خونه رفت و آپنه كرد  مادرها نمي دونند كي بايد بچه شان را حمام بدهند،
  ....كار كنند چي

اهميت به يادگيري هاي   ...نياز به يادگيري حمام دهي
توجه به نيازهاي  مادران

عدم آگاهي مادران از  مراجعات   ...مادران در مورد زمان واكسن يا  در مورد مراجعات متعدد نياز به آموزش دارند آموزشي مادران
  بعدي

آگاهي از توجه به عدم 
  پيگيري ها

 يادگيري از منابع غير انساني  يادگيري با جزوات آموزشي  ديگر...هاي  ما اينجا پمفلت آموزشي داريم  به مريض مي دهيم همراه با آموزش

 يريادگيمنابع 

  يادگيري از منابع انساني  آموزش هاي پزشك  ...گه و سيرش مي يپزشك بيشتر در مورد نوع بيمار
 .ها را باهاشون كاركنند بچه ها (پرستارها ) سعي مي كنند بيشتر مراقبت ولي خب

  چه جوري از بچه شون مواظبت بكنند  .خونه بردند چكار كنند
  آموزش هاي پرستاران

هرچي كه نديده بودم و نشنيده بودم تو اين از مادرهاي ديگه هم ياد مي گيريم 
  تم...مدتي كه اينجا بودم ياد گرف

  يادگيري از همراهان

هر مادري جديد مياد، مياند براي ...(زايشگاه) اومد ياد دادر روز اول يه خانمي تو ليب
  د...همه توضيح ميدن

  شيردهي موفقيت آميز  مثال: اهميت دهي به شير دهي.... 
  

  يهاآموزش
  يتوانمندساز

  مادر بايد باشه تا مراقبت آغوشي  را انجام بدهد...
  

تاكيد بر انجام مراقبت   به مراقبت آغوشي....توجه 
  آغوشي  روزانه 

مثال: انجام مراقبت هاي  بهداشتي     مادر هر روز  بچه را تميز مي كنه، بند ناف، پوشك و...
  روزانه...

 كسب مهارت در  
  هاي بهداشتيمراقبت

اخله دم نياز به ندارد. "آي وي "نياز به  مريض نيازي به انكيباتور نداشته باشد. 
...درماني ندارد

 ثبات فيزيولوژيك نوزاد  بي نياز از مراقبت هاي ويژه ...

حفظ سالمت 
  نوزاد

 ياسازيمه
 يارهايمع

 صيترخ
 نوزاد

هفته معاينه مي شه،  ما اولين  32گرم يا كمتر از  1500معاينه چشم،  هر بچه زير 
دهيم. از لحاظ تيروييد هر  انجام ميتست شنوايي را در درمانگاه بصورت سرپايي 

  .. .نوزاد تست مي شه.

 توجه به غربالگري ها  پيگيري معاينات...

كه ديگه بتونه بره  ،گرم وزن ترخيص ماست تا به وزن مطلوب برسه 1600تا  1500
  ...خونه

 اهميت وزن گيري هاي  تعيين شاخص وزن براي ترخيص...

 در نظر گرفتن توانايي مادر  مثال: به محك گذاشتن توانايي مادر   ..دارد. هايش را محك مي زنيم. بستگي به خود مادر  توانمندي

اعتماد به 
  مادر يتوانمند

ن اآل تا بتواند بچه را ببرد. البته (تاييد كند)بايد پرستار بتواند مادر را اكي كند "
  ...؟وضعيت مادر چطوري استها از پرستار مي پرسند كه  خيلي از پزشك

  اهميت  تاييد افراد حرفه اي  تاييديه پرستار  در توانمندي مادر...

وقتي ..داريم بايد رضايت مادر باشد. مادرها بگويند ما تسلط نداريم بيشتر نگه مي
  ...بتونند و قبول كنند مرخص مي كنيم

اهميت به اعتماد به نفس   مادر مطمئن شده ...
 مادر

 
  
  

 از يكي مادران نيازهاي بررسي: مادران آموزشي نيازهاي به توجه .2. الف
    قرار توجه مورد را آن روزمره تعامالت طي در پرستاران كه است مواردي

 :گفت كنندگان مشاركت از يكي. دهند مي

 و رفت خونه اگه اي بدهند، حمام را شان بچه ديبا يك دونند ينم مادرها " 
 )سال 6با سابقه كار  ساله 42سرپرستار( ". كنند كار يچ كرد آپنه

  :داشت اذعان يگريد پرستار
 آموزش به ازين متعدد مراجعات مورد در اي واكسن زمان مورد در مادران "
  )سال 4با سابقه كار  ساله 38پرستار(  ".دارند

 كه است يا مدرسه همانند ويژه هاي مراقبت بخش: يريادگي منابع .3.الف
 ماه دو حداكثر تا روز چند حداقل يط در را مادران پرورش و ميتعل طيشرا
 از يوستاريپ در ها يريادگي. كند يم فراهم يبستر نوزادان مادران يبرا

. افتد يم اتفاق مؤثر غير تا مؤثر طور به يرسم تا يررسميغ هاي آموزش
 پزشك، مختلف منابع از نوزادشان بودن يبستر يط در مادران يريادگي

 : داد توضيح يجوان مادر. است بوده گريد مادران اي و پرستار

 ادي بودم نجايا كه مدتي نيا تو بودم دهينشن و بودم دهيند كه يهرچ"
 كه من. دميفهم يليخ بچه مورد در كنه، يم كسب تجربه يليخ آدم گرفتم،

 ريش مورد در مثال. كنم يم خودم را بچه يكارها همه االن دونستم ينم يچيه
 گلوش، تو ديپر يزيچ كي يوقت مثال. كنم كار يچ اديب كم ژنياكس دادن،

 اومد، شيپ خونه تو اگه مثال خوبه دهند يم ادي را نهايا خب....كنم كار يچ
 )روز 15، مدت بستري نوزاد ساله 26 مادر( ".نشم پاچه دست

 شب و عصر هاي شيفت در مادران كه كرد مشاهده عرصه در پژوهشگر
 نوزاد بهداشتي هاي مراقبت چگونگي و شيردهي مورد در را خود تجربيات
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 جزوات تصاوير مورد در اين، بر عالوه. كنند مي بازگو كديگري براي
 :كرد بيان بخش پرستار ها مصاحبه از يكي در. كنند مي بحث هم با آموزشي

 يها آموزش با همراه ميده يم ضيمر به ميدار يآموزش پمفلت نجايا ما "
با سابقه  ساله 55 پرستار(  ".ميده يم بوده، بودنشان يبستر يط در كه يشفاه
  )سال18كار 
 ،يماريب ريس خصوص به ،يده آموزش مورد در صحبتش ادامه در او
  :كرد بيان و داند يم پزشك عهده بر را يده آموزش ياصل تيمسئول

 اكثر دهد يم آموزش براشون ميمق پزشك ابتدا را ها آموزش معموال" 
       يسع مادر با ميدار دنتيرز و فلو تخصص، فوق پزشك كي ما ها، صبح

 گردون يها كيكش در. بدهند آموزش و باشند داشته ارتباط كنند يم
 مراقبت كه موقع همان. كنند يم صحبت باهاشون يپرستار يها بچه معموال

 بخش پزشك عهده بر اغلب آموزش يول. دهند يم يحاتيتوض كي كنند يم
  )سال18با سابقه كار  ساله 55 پرستار(  ".است
 نيهمچن و پرستاران اديز مشغله و نيرو كمبود تجربياتش، بيان ادامه در او
 پرستاران يآموزش نقش يفايا عدم عنوان به را پرستاران به مادران اعتماد عدم
  :كرد ذكر
 يليخ گردون يها فتيش تو نرس تا 2 با ضيمر تا 8 تشيواقع چون.... ”

 وقت اگه م،يتون ينم ميدار كادر كمبود ما چون متاسفانه. شه يم سخت
 حال نيا با يول. ميبرس ميتون ينم ضيمر كار به گهيد آموزش، به ميبگذار
 پزشك از شتريب تازه...ميبده براشون را ها آموزش مقدار كي ميكن يم يسع
 مقدار كي آموزش تو پرستار رنگ نيهم بخاطر. نرس تا كنند يم رشيپذ
  )سال18با سابقه كار  ساله 55 پرستار(  ".رنگه كم

  :داشت اذعان يگريد پرستار
 ها بچه خب يول گه يم رشيس و مارييب نوع مورد در شتريب پزشك " 

 بردند خونه. كاركنند باهاشون را ها مراقبت شتريب كنند يم يسع)  پرستارها(
با  ساله 45 پرستار(  ".بكنند مواظبت شون بچه از يجور چه .كنند چكار

  )سال 11سابقه كار 
 هاي مراقبت بخش از نوزادان صيترخ: يتوانمندساز يها آموزش. 4. الف
 را الزم شايستگي نوزادان از مراقبت جهت مادران كه است آن به منوط ويژه
           متمركز راستا نيا در مادر و كاركنان تالش تمام نيبنابرا. باشند داشته

 زمان از عمل تا گفته از يوستاريپ در يتوانمندساز يها آموزش .شود يم
 آموزش. شود يم انجام يرسم ريغ و يرسم صورت به صيترخ تا يبستر
         از بعد يرسم طور به كه است ييها آموزش نياول از يكي ،يردهيش
 بخش و ييماما و شگاهيزا يها بخش در ،نيسزار و يعيطب يها مانيزا

         ارائه يعمل و لميف ،يگفتار يها وهيش به مادران براي ويژه هاي مراقبت
، بود شده يبستر ويژه هاي مراقبت بخش در دشانوز كه جواني مادر. شود يم
  :كرد ديق

 اتاق نيا تو هم بعد داد، ادي اومد) شگاهيزا(ر بيل تو يخانم هي اول روز "
، مدت ساله 28 مادر(  "...گذاشتن لميف و دادن ادموني يجمع دست. ميبود

 )روز 8بستري نوزاد 

منجر به  يردهيبر آموزش ش ها مارستانيب ديمادر، تاك ريش تينظر به اهم 
 يريادگي يبرا يمناسب تيدر وضع ماريكه ب يموقع يشود كه حت يم نيا
 تحت اوردهين دست به را خود كامل ياريهوش هنوز شگاهيو در زا ستين

  :دهد يم ادامه مذكور مادر. رديگ قرار آموزش
     عيسر اونقدر...رفتند و ريش برا گفتند ييزهايچ كي بودم منگ و جيگ "

 هر چون بدند آموزش كه ستين ياجياحت كه دن يم درس انديم) زود به زود(
           نجايا ستين يازين كه دن يم حيتوض همه يبرا انديم اد،يم ديجد يمادر

  )ساله 28 مادر(  ".باشه آموزش ) ويژه هاي مراقبت بخش( 
 شيردهي در كمك هنگام مشاركتي، گر مشاهده عنوان به ،پژوهشگر

 دچار مادران از بسياري ها، آموزش رغميعل كه گرديد متوجه مادران
 سلب آنان از را آرامش مسئله اين و بودند يردهيش كاهش رينظ يمشكالت
 قرار كه يموقع و روز چند گذشت از بعد فوق مادر كه يطور به. بود كرده
 يردهيش كابوس دچار كنند مرخص ندهيآ روز چند يط در را نوزادش بود
  :گفت زده وحشت و شد
 خواهند يم گفتن كه حاال تا روزيد از يعني دوشم يم ريش دستگاه با " 

آد،  ينم دست با چون خانه، رفتم اگه. من وسبكا شده نيا كنند، مرخص
 خوام يم گاواژ با چون بزنه مك تونه ينم ماه دو يكي تا نيا كنم كار يچ

 چه كنم يم فكر دارم همش بدم بهش بدوشم رمويش ديبا من. خونه ببرمش
           ".كنم هيته را ها دستگاه نيا از يكي تونم ينم يحت بدوشم رمويش يشكل

  )ساله 28 مادر( 
 اول يروزها همان در كه يردهيش يرسم آموزش برنامه رسد يم نظر به

 پرخطر نوزادان و يعيطب نوزادان مادران هيكل يبرا و ييماما بخش در شتريب
 يكي. ستين ويژه هاي مراقبت بخش در مادران ازين يپاسخگو ،شود يم اجرا
  :داد توضيح ويژه هاي مراقبت بخش پرستاران از

 را مادر تك تك پرستاري هر فقط ندارند رسمي آموزش مادرها "
 هم آن كه است رسمي آموزش "اين رومينگ" براي فقط دهد مي آموزش

  )سال 3با سابقه كار  ساله 33 پرستار(  ".خوبه حال مادران براي
 يآموزش رسم كيبه عنوان  يردهيجالب توجه آن است كه فقط ش نكته

مادر و نوزاد در نظر  يازهايها و ن مراقبت ريدارد و در عمل سا يياجرا تيقابل
 و التيتحص از و بود بخش در طوالني مدت كه يمادر. است نشده گرفته
  : كرد اشاره نكته نيا به قايدق بود برخوردار يخوب نسبتا يآگاه
) دهي وحمام شيردهي( كالس تا دو همين فقط روز، چهل تو ستا خيلي"
 اولم شكم كه من خصوص به باشه روزانه ها كالس اين اگه. گذارند مي را

 درسته خب ديدم را چيزها اين اينجا .نداشتم بچه با كار و سر من خوبه،
 براي خب. نديدم حال به تا من كه هست چيزهايي يك اما هست، تحصيالت

 كال... سخته خب باشه، كمتر هم اون آگاهي مقدار يك كه هم مادري
  )روز 10، مدت بستري نوزاد ساله 32مادر(  ".است كم ها آموزش

 مراقبت كند كسب ديبا ابتدا در مادر كه يگريد مهم يها مهارت از يكي
 ريغ طور به ها آموزش نيا .است نوزاد ييجابجا و كردن بغل نحوه ،يآغوش
  مادر به رــآخ يروزها در معموال و وزادــن فيزيولوژيك تثبيت از بعد ،يرسم
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  :گفت يمادر. شود يم گفته 
 فقط ترسم، مي اكسيژنه زير  زد دست ها بچه اين به شد نمي اصال اولش "
 ببريدش ديگه روز چند گفتند كه ديروز همين. كردم مي نازش تختش تو

 مثال خواهند، مي مراقبت. خونه برد را ها بچه جور اين شه مي مگه گفتم ،خونه
، ساله 30 مادر(".اكسيژنش كنه مي افت شه، مي خم سرش يكم كنم مي بغلش

  )روز 5مدت بستري نوزاد 
  :كرد بيان ويژه مراقبت هاي بخش از يكي در ديگر پرستاري

 مراقبت و دادن حمام براي فعال. است شيردهي فقط رسمي آموزش"
 را كارهايش ماند مي اينجا كه مادري معموال .نداريم رسمي آموزش آغوشي

       ياد رسمي غير صورت به همين براي پرستار، به كند مي نگاه گيرد مي ياد
  )سال 7با سابقه كار  ساله 39 پرستار( ".گيرند مي

دارد كه پزشك آن را شرط  تيآن قدر اهم يتوانمندساز يها آموزش
  داند:  يم صيترخ يالزم برا

 كند مراقبت بچه از باشد قادر مادر، است مهم خيلي خيلي كه چيزي و..."
 منتها كنيم مرخص را مريض گاواژ با شويم مي مجبور ما اوقات گاهي

 بلد را كردن گاواژ كه باشد ديده آموزش آنقدر مادر كه است اين شرطش
  )سال 1با سابقه كار  ساله 35 پزشك( ". باشد
 در مادر حضور ها مراقبت در مادران تعليمات كننده ليتسه طيشرا از يكي

 مادر مستمر حضور ها مراقبت يبرا يريادگي شرط قتيحق در است بخش
  :داشت اذعان بخش پزشك. است
. نديبب را اش بچه ديايب اول همان از مييگو يم مادر به ما م،يندار يبحث ما "
 مادر يوقت. اريب بدوش را رتيش مييگو يم بهش هم اول همان از ندارد يمنع

 را گاواژ ها وقت يليخ .رديگ يم ادي مادر واشي واشي ،اش بچه شيپ بماند
 كه دهند يم ادشي پرستارها. ستنديا يم باالسرش مادر، دست دهند يم

 كه يشرط به. دارند نظارت پرستارا كنه چكش يچطور. كند اواژگ چطور
  )سال 8با سابقه كار  ساله49پزشك(  ".باشه داشته حضور مادر

  :كرد توصيف وي داند مي مادر حضور را يادگيري شرط ديگري پرستار
) نوزاد(  اگه ها اون آيند، مي روز چهار تا سه هر كه هستند مادرهايي " 
 گفتن تنها. باشه اينجا مادر الزمه. شوند مي روبرو مشكل با قطعا خونه ببرند

 بايد عمال .كنه كار اش بچه با و ببينه بايد حتما يعني نيست كافي پرستارها
  )سال 9با سابقه كار  ساله 48 پرستار(  ".ببينه آموزش مادر
 رينظ يعواقب يتوانمندساز يها آموزش بودن يناكاف اي نبود صورت در
 ون،يراسيآسپ متعاقب مجدد شدن يبستر و بخش در مدت يطوالن اقامت
  :كرد ديق پرستار. دارد يپ در را يحال يب و رخوردنيش در يناتوان س،يسپس
 معموالً اينها چون گردند، برمي و كنه مي آسپيره گردد، مي بر شير معموالً" 
 را ييها بچه كه شده يلي...خبشه پيدا مشكل است ممكن و روند مي لوله با
با سابقه  ساله 54(سرپرستار ".نجايا آورند يم شده اهيس اند برده حمام به كه

  )سال18كار 
   صيترخ يارهايمع ياسازيمه -ب

  ترخيص نوزادان الزم است عالوه بر تعليمات مادران، وضعيت نوزاد براي

ت شود و مادر توانايي خود را باور داشته باشد تا ياز نظر فيزيولوژيك تثب 
بتواند با حفظ سالمت نوزاد روند رشد و تكامل او را ارتقاء بخشد. در اين 

  راستا طبقات زير شكل گرفتند: 
 كرده دايپ ثبات كيولوژيزيف نظر از كه ينوزاد: نوزاد سالمت حفظ .1ب.

 عيما و ييدارو درمان دوره نيهمچن ،شده ازين يب يكمك ژنياكس گرفتن به و
 ميت تالش و بوده صيترخ طيشرا واجد است دهيرس اتمام به وي يدرمان
 يارهايمع پزشك. ندينما حفظ را نوزاد سالمت كه است آن بر يبهداشت
  :داد حيتوض نيچن را صيترخ
به  ازيندارد. ن "يو يآ "به  ازينداشته باشد. ن باتوريبه انك يازين ضيمر " 

                     ريش قياش را كامل از طر يكالر زانيندارد. االن م يمداخله درمان
 )سال 17با سابقه كار  ساله 58( پزشك"خورد. يم

 و يبخش نيب يها مشاوره ،نوزاد سالمت حفظ جهت نيا بر عالوه
. شود يم انجام نوزاد تيتثب از بعد كه است ياقدامات گريد جمله از يغربالگر

  :كه داد توضيح نوزادان متخصص
 شه، يم نهيمعا هفته 32 از كمتر اي گرم 1500 ريز بچه هر چشم، نهيمعا "

 ما.. .كنند يم يهمكار ما با كه ميدار متخصص ، دوچشم متخصص همكاران
 لحاظ از. ميده يم انجام ييسرپا صورته ب درمانگاه در را ييشنوا تست نياول
 20 و يگ روز 10 را شود يم بخش وارد ينوزاد هر و ترم هپر نوزاد هر دييرويت

 يمورد موارد هيبق. است درمانگاه با جواب يريگيپ. شه يم تست يگ روز
 يارتوپد نهيمعا به ازين باشد داشته فوت كالب يا بچه اگر مثال. هستند

 8با سابقه كار  ساله 49 پزشك(  ".كنند پيگيري كه هست فالوآپ درمانگاه
  )سال

 سالمت حفظ و كيولوژيزيف تيتثب از بعد سالمت ميت افراد توجه معموال
 به را آن و گردد يم معطوف روزانه وزن شيافزا و خوب دنرخوريش به نوزاد
 اساس بر زير هاي قول نقل. دانند مي نوزاد سالمت ارتقا جهت يگام عنوان

  :است چنين پزشك و پرستار اظهارات
 10 تا 5 وزانهر شيافزا با يريگ وزن ديدادنه، با ريش زيچ نيتر ياساس " 
  )سال 18با سابقه كار  ساله 54 پرستار(  ".باشه داشته م گر

 اديم ،هش ينم مرخص ميمستق كه ويژه هاي مراقبت بخش از ضيمر "
 1600 تا 1500 ،يريگ وزن يبرا اديم باشه ترم پره اگه )نوزادان داخلي(نجايا

 رهيبگ ادي بتونه مادرش تا برسه، مطلوب وزن به تا ماست صيترخ وزن گرم
 را خونه طيشرا كه كات رو اديم صشهيترخ يدمدما. بكنه مراقبتش يچطور
  )سال 17با سابقه كار  ساله 58 پزشك(  ".خونه بره بتونه گهيد كه بكنه تجربه

 صيترخ يبرا را مطلوب وزن شيافزا نوزاد كه است نيا بر تالش اگرچه
            داده قرار نظر مد ترخيص جهت فوق معيارهاي هميشه يول كند كسب
 رينظ يعوامل كه دريافت، مشاركتي گر مشاهده عنوان به پژوهشگر. شود نمي
 منجر مادر تيرضا اي و يمارستانيب يها عفونت بروز احتمال بخش، يشلوغ

   :گفت يپزشك ،ها مصاحبه از يكي در .شود يم زودهنگام صيترخ به
 مرخص ميمجبور يشلوغ بخاطر يول شده 1200 كه هست موقع كي "
  )سال 17با سابقه كار  ساله 58 پزشك(  ".ميكن
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 مزايايي و شده نوزاد عفونت از پيشگيري باعث زودهنگام ترخيص اگرچه
. باشد داشته بر در را مشكالتي تواند مي ديگر طرف از دارد، همراه به را

 به گاهي كه كرد مشاهده ها پرونده مطالعه و عرصه در حضور با پژوهشگر
 و شود نمي انجام ها مشاوره يا وها  آزمايش از برخي زودهنگام ترخيص دليل
 از بعد نوزادان پيگيري معموال زيرا گردند مي خارج سالمت سيستم حيطه از

 و ها آزمايش مختلفي داليل به والدين وگاهي است والدين عهده بر ترخيص
. افتد مي خطر به نوزاد سالمت و انگاشتند مي ناديده را اي دوره ه هايمعاين
  :كرد اذعان يپزشك

 كه ييها بچه نيا از تا چند ديدان يم شما ره... يها م ضيدنبال مر يك " 
  )سال 8با سابقه كار  ساله 49پزشك( "!شدند؟ كور رفتند نجايا از

  مادري گفت: 
دكتر چشم  ميدونم بر يدوقلوهستند نم نهايتازه ا ،دوره يليراهمون خ " 
  )روز 5، مدت بستري نوزاد ساله 30( مادر ".هيليخ تشيزيو ،نه اي

 :داشت اذعان ها يريگيپ ادامه مسئوليت مورد در بخش پرستار

 عهده به مراجعه سدينو يم را درمانگاه و كپزش آدرس بخش يمنش" 
  )سال 18با سابقه كار  ساله 54 پرستار( ".گهيد خودشونه

 صيترخ يبرا ياصل ركن مادر يتوانمند مادر: ياعتماد به توانمند .2ب. 
 صيترخ مجوز تا باشند باور نيا بر ديبا مادر خود يحت و يا حرفه افراد. است
  :داشت اذعان نوزادان متخصص. شود صادر
 وقت هي دارد مادر خود به يبستگ. ميزن يم محك را شيها يتوانمند "

 يمشكل ،ششمه بچه وقت كي. رديبگ را بچه تونه ينم اولشه بچه يمادر كي
به ما مراقبت  ازيتواند بدون ن يكه مادر م ميبدون م،ينيب يدادن نداره، م ريش تو

 )سال 8با سابقه كار  ساله 49( پزشك "است. اريمع نيبهتر نيكند. ا

  اظهار كرد:  پرستاري
 البته. ببرد را بچه بتواند تا) كند(تاييد كند ياك را مادر بتواند پرستار ديبا "
. است يچطور مادر تيوضع كه پرسند يم پرستار از ها پزشك از يليخ اآلن
 يخوب روز و حال مثال. است يچلفت پا و دست مادرش نه، مثال ميگ يم ما

با سابقه كار  ساله 45پرستار(  ".كنند ينم مرخص كه ندهيم ياك اگه ندارد،
  )سال11

اعتماد داشته باشد تا قادر به مراقبت در خانه   شيها ييبه توانا ديبا زيمادر ن 
  هفته اي گفت: 32نوزاد صادر شود. مادر نوزاد  صيباشد و مجوز ترخ

عفونت كنه.  ايترسم كه بره تو گلوش  يگاواژكردنش م نيبخاطر هم " 
  )روز 7مدت بستري نوزاد  ،ساله 25( مادر "همين موندم تا ياد بگيرم. يبرا

   :كه ادد توضيح بخش پرستار
 بايد داريم مي نگه بيشتر نداريم تسلط ما بگويند مادرها كه مثالً... ."

 كارهايي توني مي واردي؟ كني مي فكر گيم مي بهش. باشد مادر رضايت
 كنند قبول و بتونند وقتي دهي؟ انجام تنهايي به دهد مي انجام پرستار كه

  )سال 4با سابقه كار  ساله 38پرستار( ".كنيم مي مرخص
 ياددهي فرآيند صورت به مادران آمادگي ايجاد براي تكاپوهايي نهايت در

  لوژيكراي سازگاري فيزيوـب الزم رايطـــش و ودـــش مي انجام ادگيريـــي و

 . گرددمي  انجام جهت ترخيص نوزادان و حفظ سالمت آنان 

  بحث 
 جهت كه است تكاپوهايي فيتوص و قيعم مطالعه پژوهش، نيا از هدف

 دو در مطالعه جينتا. شود يم انجام ويژه هاي مراقبت بخش از نوزادان صيترخ
           افراد دهد يم نشان جينتا يبررس. ديگرد خالصه طبقه شش و مضمون
 متمركز ماريب بر اقدامات كه مارستانيب گريد يها بخش برخالف يا حرفه
 و برند مي كار به مادر هم و نوزاد هم يساز آماده يبرا را تكاپوهايي است

 .است ويژه هاي مراقبت بخش در مطالعه اين فرد به منحصر نكته نيا

  مادران  ماتيتعل -الف
 در. است نوزادشان از مراقبت يبرا يريادگي جاديا مادران ميتعل از هدف

 عوامل رييم. افتد يم اتفاق مهارت و دانش يريگ شكل ،يريادگي نيا
    ،يريادگي مواد مهم جزء سه را يريادگي و آموزش انيجر دهنده ليتشك
 فرآيند نيا يط در .داند يم رانيفراگ يها يژگيو و يآموزش يها وهيش
 آموزش كه گفت توان يم قتيحق در. دهد يم رخ عملكرد و رفتار يريادگي

 تيوضع يدارا يريادگي و مستقل يريمتغ عنوان به ها طهيح ريسا همانند
 25 .دهد نشان را خود تواند يم عملكرد و رفتار شكل به كه است يا وابسته

 ديتاك رسد مي نظر به. است يردهيش صرفا ،يرسم آموزش فوق مطالعه در
 ثبات از بعد رايز است شير يدرمان  تيماه خاطر به آموزش نيا بر

 تاخير به يردهيش چنانچه. شود مي شروع ريش با هيتغذ نوزاد، فيزيولوژيك
 ستميس و خانواده ريگ بانيگر آن مدت دراز و مدت كوتاه عواقب افتد،
 سازمان كه  آن عليرغم دهد مي نشان مشابه مطالعات. شد خواهد يدرمان

 داشته تاكيد ماهگي شش تا مادر شير با انحصاري تغذيه بر جهاني بهداشت
 تغذيه در مشكالتي ويژه هاي مراقبت بخش در بستري نوزادان ولي است
 احساس نارس نوزاد شيردهي در بودن ناموفق دليل به مادران و اند داشته
 26.اند نموده تجربه را مكرري اضطراب و ترس و داشته وابستگي و كفايتي بي
 براي رخشكيش از استفاده به مجبور مادران از بسياري دليل همين به

از علل  يمياز ن شياي نشان داده شدكه ب در مطالعه .شوند يم شان شيرخواران
به دليل عدم موفقيت  يدو ماه اول زندگ يدر ط رخشكيشروع مصرف ش

سوئد اهميت تغذيه با شير  درنيكوست  27.افتد يم اتفاق مادران در شيردهي
وي در مطالعه اش  .مادر را حتي براي نوزادان بسيار نارس تاكيد كرده است

 هيتغذ يدهان را برا يحركت هياول يينارس توانا ارينشان داد كه نوزادان بس
ساعته مادران در  24حضور  حايدارند و توانمندسازي مادران و ترج يدهان

نوزادانشان منجر به  يردهيبه مادران در قبال ش شتريب تيبخش و سپردن مسئول
مي توان گفت پرستاران نقش مهمي  نيبنابرا 5.موفقيت در شيردهي مي شود

  در تشويق مادران براي شيردهي مطلوب برعهده دارند. 
 خالل در و بوده يرسم ريغ صورت به آموزش ها ريلعه سامطا نيدر ا 

 و ها دست يشستشو عفونت، از يريشگيپ ،يآغوش مراقبت مورد در ها مراقبت
 يبرا يرسم يها برنامه. شد يم انجام مادر پرسش اي و ازين برحسب رهيغ

 عدم. ندارد وجود آنها يده آموزش و مادران يآموزش يازهاين يبررس
 اعتماد نداشتن و اضطراب به منجر صيترخ يبرا نيوالد الزم يها يآمادگ
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 ييشناسا به نيوالد كه است الزم و گردد يم مادران در يكاف نفس به
 فراهم شانيبرا عمل در را ييها فرصت سپس و قيتشو خود يآموزش يازهاين

  1.شود داده نشان نوزاد از مراقبت در اعتمادشان و يستگيشا تا آورد
 مثبت نكته كي عنوان به نوزادان از مراقبت در مادران زهيانگ مطالعه نيا در
 محور خانواده مراقبت شبرديپ يراستا در آن از توان مي كه شود مي تلقي

در سوئد نشان داد كه مادران  عه نيكوستمطال در مشابهي نتايج. نمود استفاده
 يبرا كنند يم تصور پرستاران كه آنچه به نسبت يشتريب ييتوانا و انگيزه
 يها مراقبت انجام به ليتما مادران يبرخ يحت و دارند نوزادانشان از مراقبت

 نشان نيز تبريز در همكاران و اكبربيگلو مطالعه ،نيبرا عالوه 5.دارند را ژهيو
 يارتباط يها تيحما با و دارند را شان نوزاد از مراقبت انگيزه مادران كه داد
 28.كنند مي پيدا مراقبت براي بيشتري توانايي پرستاران سوي از ياطالعاتو 

 و ها خانواده با پرستاران يارتباط يها مهارت كه است يضرور نيبنابرا
  1.نمود توجه محور خانواده مراقبت فلسفه از تيحما جهت همكاران

 ها مراقبت يده آموزش ت،يحما تيمسئول منابع و مطالعات از ياريبس در
 در آن از بعد يحت و ويژه هاي مراقبت بخش در نيوالد يآمادگ يبررس و

         نشان فوق مطالعه جينتا يول 1،29است شده گذاشته پرستاران عهده به خانه
 از يبرخ اظهار به بنا. است يمختلف منابع از مادران يريادگي دهد يم

 يماريب ريس خصوصه ب آموزش در يمهم نقش پزشك ،كنندگان مشاركت
            مدارا مارانيب يآگه شيپ و حيتوض در پرستاران معموال. دارد عهده بر
 عالوه. گذارند يم مسئول پزشك برعهده را آن يرسان اطالع و كنند يم
 يها رده در پزشكان حضور و مارستانيب بودن يآموزش به توجه با نيبرا

 آنان از وسؤاالت بوده تر راحت آنان به يدسترس دنتيرز و پيفلوش متفاوت
         به مادران اعتماد عدم معتقدندكه گنارو و ساش بكول. شود يم دهيپرس
 نوزادشان مورد در آنان اديز ينگران از يحاك تواند يم پرستاران يها گفته
 در نوزادشان طيشرا از اضطراب و استرس داشتن ليدل به مادران. باشد

 ويژه هاي  بخش از ياريبس البته 4.هستند يشتريب ياطالعات منابع يجستجو
 مواجه ص،يترخ يها آموزش بودن يناكاف رينظكارمندي  يمسائل با نوزادان
 1.است نوزاد از مداوم مراقبت نبود و ساعته 12 يها فتيش ليدل به كه هستند

 نامتناسب و اديز مشغله رغميعل كه داشتند اذعان پرستاران زين مطالعه نيا در
 اديها  مراقبت نيرا در ح يضرور يها آموزش ماريب به پرستار نسبت بودن

 باعث كارمندي نسبت كه دهد يم نشان راستا نيا دهند. مطالعات مشابه دريم
 نسبت به اضافه ماريب كي كه يطور به گردد يم نوزاد يريگ وزن كاهش
 ماريب روزانه يريگ وزن متوسط زانيم در يدرصد 24 كاهش به منجر پرستار

 صرف نوزاد براي يتكامل مراقبت و هيتغذ يبرا كمتري زمان زيرا شود مي
           تاخير به وريدي هيتغذ اي دستگاه از نوزاد شدن جدا زمان حتي و شود مي
   30، 31 .افتد مي

   صيترخ يارهايمع ياسازيمه -ب
  وزاد،ــن كيولوژيزــيف تيتثب به وجهـــت كه دهد يم نشان مطالعه يها افتهي

 شيافزا و اتوروبانك از خروج ك،يمتابول تيوضع ثبات ژن،ياكس به يازين يب  
 ياستانداردها قتيدرحق. هستند صيترخ يبرا موجود يارهايمع يريگ وزن

 موفق هيتغذ ،يتنفس يقلب ثبات صيترخ از قبل نارس نوزاد ثبات يبرا ييطال
 دنيرس با ي مراقبت ويژهها بخش از ياريبس در. است مستمر يريگ وزن و

 تكاپوهاي البته 3.كنند يم مرخص را يو گرم 1800 وزن به نارس نوزاد
 كه است منوال نيا بر زودهنگام يها صيترخ يبرا فوق مطالعه در صيترخ

 مراقبت جهت يآمادگ مادر و شده تيتثب نوزاد كيولوژيزيف وضعيت چنانچه
 در زين يمشابه مطالعات. كنند يم مرخص را يو باشد داشته را لوله با نوزاد از
 به نوزاد دنيرس از قبل لوله با صيترخ يها برنامه كه شده داده نشان راستا نيا

 تيموفق مداوم يها يريگيپ و يو كيولوژيزيف عالئم تيتثب با و مطلوب وزن
 شده يبستر يروزها كاهش و عفونت زانيم كاهش به منجر و بوده زيآم

 يها مشاوره جهت ييها يهماهنگ فوق يارهايمع وجود بر عالوه 8.است
 وجود صيترخ از قبل مارستانيب در ديروئيت يها شيآزما و ييشنوا و يينايب

 از بعد نوزاد تيمسئول شده ذكر ها مصاحبه در كه طور همان يول. دارد
 نشدن هيتوج رينظ يليدال به ها يريگيپ روند و است نيوالد عهده بر ترخيص

 ها پژوهش. است نامشخص ستميس تيحما نبود و يماد مشكالت ن،يوالد
 كه آنچه رايز دارد ياتيح تياهم صيترخ از بعد يها يريگيپ كه داده نشان
 خانه در آنها تيوضع نوزادان ينسب يبهبود رغميعل كه است آن است مهم
 قبل ليدل نيهم به 10.كنند يم تجربه را صيترخ از بعد عوارض و ندارد ثباتي

. شود يم ميتنظ و هيته آنها يبرا و نيوالد كمك با ييها برنامه صيترخ از
 ويژه هاي مراقبت بخش از نوزاد ترخيص جهت ،كودكان ييكايآمر يآكادم
          يزير مراقبت، برنامه يآنان برا يو آمادگ نيمشاركت والد يبرا ايپو يا برنامه

و برنامه هاي  صيبعد از ترخ يحرفه ا گريافراد د ايمالقات ها با پزشك 
حفظ سالمت نوزاد و تداوم رشد و تكامل، تهيه و تنظيم نموده  يمنسجم برا

   1است.
 يساز آماده  جهت در ييهاتالش چه اگر كه دهد يم نشان زين هاافتهي

 به دنيرس تا و دارند قرار ييابتدا مراحل در يول رديگ يم صورت مادران
 كي به دنيرس يبرا كه معناست بدان نيا. دارد فاصله مطلوب تيوضع
 يخدمت يها بسته و استاندارد ييها برنامه كه دارد ضرورت مناسب تيوضع
 دوره طول در نيوالد گرفتن مشاركت به با امروزه. گردد ميتنظ و هيته

 و هيته باشد مادران يآموزش يازهاين يپاسخگو كه ييها برنامه صيترخ
 ها يزير برنامه  و ها يمش خط در نيوالد مشاركت واقع در .گردد يم ميتنظ
       كرديرو نيا در است محور خانواده تيمراق در ياصل ميمفاه از يكي

 يهاخانواده تيترب و يآمادگ با يمستندساز و آموزش ص،يترخ يزيربرنامه
 با نيوالد قتيحق در ابدي يم ارتقاء ويژه هاي مراقبت بخش در يبستر نوزادان
 ص،يترخ يزير برنامه يفرآيندها يابيارز و توسعه در كاركنان يهمكار
 شرفتهيپ ياز كشورها يبرخ در 1.ندينما يم يهمكار يساز مستند و آموزش
 ينوزادان دارند و به طور مكرر برنامه ها صيجهت ترخ يخاص يبرنامه ها

اقدامات و توسعه  يآن در بهبود جيدهند و از نتايقرار م يابيخود را مورد ارز
 كيبرنامه مراقبت خانواده محور را به عنوان  نمايند. كوپراستفاده مي
 هاي مراقبت بخش در 2001 سال در را آن و گرفته نظر در ييطال استاندارد

 مورد را آن اثرات 2005 سال در سپس و برد كار به كايآمر مناطق يبرخ ويژه
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 يبرا مثبت يا برنامه عنوان به محور خانواده مراقبت برنامه. داد قرار يابيارز
 32.شد گرفته نظر در نيوالد نفس به اعتماد و يراحت استرس، سطح در رييتغ

 بر را مادران يبرا مدون صيترخ برنامه ياجرا ريتأث همكارانش و يارزان
 يكم مطالعه كي يط در وزن كم نوزادان تكامل و رشد يها شاخص زانيم

 برنامه كه داد نشان جينتا ،يتجرب مهين مطالعه نيا در. داد قرار يبررس مورد

 يمثبت ريتأث تكامل و رشد يعيطب روند كنترل و ها مراقبت تداوم در صيترخ
 تكامل و رشد يريگيپ متناوب، و يا دوره يها يبررس نيا بر عالوه داشت،

 اريبس وزن كم نوزادان در ص،يترخ از پس رانارخويش نكردن رها و

 عقبو  يرتكامليتأخ مستعد رخوارانيش نيا رايز است بوده مهم و يضرور

  9.هستند يذهن يماندگ
 نقش مادر يتوانمند به اعتماد كه است آن از يحاك ها افتهي نيهمچن

 به اعتماد و كردن توانمند يبرا يساز نهيزم. دارد نوزاد صيترخ در يمهم
. گردد شروع ويژه هاي مراقبت بخش در نوزاد يبستر زمان از ديبا آنان

 به قادر صيترخ از بعد كه شود داده نيوالد به ديبا ياطالعات و ها ييراهنما
 دادن و وقت تمام طور به نيوالد حضور 4.باشند خانه در آنان از استفاده
             مادران يتوانمند به ها مراقبت ريسا در مشاركت و يردهيش تيمسئول

 خانواده يتكامل مراقبت يها برنامه در آنان مشاركت نيا بر عالوه. ديافزا يم
  5.كند يم تيتقو را يستگيشا و محوراعتماد

 بخش در متعهد و دلسوز افراد هيكل كه دهد مي نشان فوق مطالعه
 ينوزاد را برا يهاازين تا است آن بر شان تالش و يسع ويژه هاي مراقبت

تالش ها در حد استاندارد ها نبوده و در  نيا يول نديمطمئن رفع نما يصيترخ
هاي ويژه و تعهد  خود هستند. حضور مادران در بخش مراقبت ييمراحل ابتدا
 ،نوزادان يها در مراقبت نيو به مشاركت گرفتن والد ياددهي يپرستاران برا

ضرورت دارد  نيمراقبت خانواده محور است. بنابرا يبه سو ياز حركت يناش
 يبرا پرستار هيدييتا ،يساز توانمند يها آموزش رينظ آن مثبت نكات

 و استاندارد يها پروتكل هيته رينظ ييها جنبه به و گردد تيتقو صيترخ
 يبرا منسجم ييها برنامه نيتدو و هيته و صيترخ يارهايمع يها ستيل چك

 توصيف شامل ترخيص، تكاپوهاي. گردد مبذول يخاص توجه ها يريگيپ
   انجام نوزاد و مادران براي اي حرفه اعضاي طرف از كه بود اقداماتي كليه
البته اعضاي ديگر خانواده نظير پدر يا مادربزرگ مي توانند نقش  .گردد مي

مهمي در ترخيص نوزاد داشته باشند كه در اين مطالعه در نظر گرفته نشده 
است زيرا پدران در ساعات محدودي قادر به آمدن به بخش مي باشند و 

نقش آنان در  مادربزرگ ها نيز اجازه ورود به بخش نوزادان را ندارند بنابراين
مراقبت، حمايت و ترخيص نوزاد نامشخص است. بنابراين به عنوان 

  محدوديت پژوهش در نظر گرفته مي شود.
  تعارض منافع 

  .است نشده بيان نويسندگان توسط منافع تعارض گونه هيچ
  سهم نويسندگان

  .پژوهش ياجرا و يطراح  ،مسئولنويسنده  :نباتي نم محبوبه
  .داده ها ليتحل و هيو تجز يطراحهمكاري در  زاده:وحيد زمان  
 سندهينو همكار و ها داده ليتحل و هيتجزهمكاري در  ليال ولي زاده: 

  .مسئول
   سپاسگزاري
 فراهم و مالي حمايت بابت تبريز پزشكي علوم دانشگاه از نويسندگان

 آموزشي هاي بيمارستان از همچنين. دننماي مي تشكر مطالعه عرصه نمودن
 در كه پزشكاني و پرستاران مادران، كليه و اصفهان پزشكي علوم دانشگاه
. نمايد مي قدرداني صميمانه اند داشته همكاري پژوهش اين اطالعات توليد
 5/4/6816 شماره پرستاري تخصصي دكتري نامه پايان از بخشي مقاله اين

  .است
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Original Article 

ABSTRACT 
 

Introduction: The discharge of infants from NICU increased in recent years, it is 
considered to have the discharge plan modified with the aim of increasing survival rate 
and decreasing morbidity and mortality. Accordingly, the purpose of this qualitative 
study was to describe the preparations for discharge of infants from neonatal intensive 
care unit. 

 
Materials and Method: A qualitative study (Conventional content analysis approach) 

was used. Data collection was done through interviews with 18 nurses, physicians and 
mothers and participant observation in neonatal intensive care units of university 
hospitals in Isfahan and Tabriz, Iran. MAXQDA, a qualitative data analysis package, was 
used for coding.   

 
Results: Two themes and six categories were identified including: Teaching mothers 

(motivation, educational needs, learning recourses and enabling teachings) and providing 
discharge criteria (maintaining neonate`s health and trust to mother`s ability).  

 
Conclusion: The result of the study revealed that not all, but some of the preparations 

elaborated during the process of discharge are incomplete and must be improved by 
developing a discharge plan to reach desired level. The result of this study can be 
beneficial to promote neoned at intensive care.  

 
Keywords: Discharge plan, mother, neonatal intensive care unit, teaching, 

qualitative research
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