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تسهیل گر چه چیزی نیاز دارد بداند و انجام دهد
پیش - حین - پس از کارگاه آموزشی

از این بخش برای آماده سازی خود به عنوان یک تسهیل گر و هدایت برنامه کمک به تنفس نوزاد، پیش، حین و پس از کارگاه آموزشی استفاده کنید. 
به عنوان یک تسهیل گر هدف شما بیان ضرورت حضور دست کم یک فرد ماهر به همراه وسایل الزم برای کمک به تنفس نوزاد در هر تولد است.

این کارگاه آموزشی می تواند نخستین گام به سوی بهبود مراقبت مادران و نوزادان باشد.

پیش از اجرای کارگاه آموزشی
از پیش، برنامه ریزی برای برگزاری دوره کمک به تنفس 

نوزاد را به کمک مسئوالن محلی آغاز کنید.

خود را برای تسهیل گری آماده کنید.
y .راهنمای مراقبان را بخوانید
y  به بتوانید  که  بخوانید  گونه ای  به  را  آموزشی  توصیه های  و  زمینه  پیش  بخش 

پرسش ها پاسخ دهید و نکات آموزشی را دریابید.
y .برای مشارکت دادن فعاالنه فراگیران در هر صفحه از تابلوبرگردان، برنامه ریزی کنید
y .فضایی برای تسهیل آموزش با 1 تسهیل گر و 6 فراگیر ترتیب دهید

منابع:
y چک لیست طراحی کارگاه آموزشی
y نمونه برنامه کارگاه آموزشی
y hbs.aap.org ویدئوهای تسهیل گر در

حین اجرای کارگاه آموزشی
دانش و مهارت فراگیران را ارزیابی کنید

y .فراگیران را به گونه ای ارزیابی کنید که به آموختن ترغیب شوند
y .از »پرسش  نامه ارزیابی دانش« به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده کنید
y  به عنوان یک پیش آزمون مهارتی ساده از فراگیران بپرسید: »نشان دهید چگونه با بگ و ماسک به

تنفس نوزاد کمک  می کنید«. 
y  از »پرسش نامه ارزیابی مهارت بگ و ماسک«، »آزمون آسکی الف« و »آزمون آسکی ب« برای

ارزیابی آموزش در پایان دوره و ادامه تمرین پس از دوره استفاده کنید.

تک تک فراگیران را در گفتگو دخیل کنید و دو به دو تمرین نمایید                             
y .همچنان که توضیح و نمایش می دهید فراگیران را با پرسش هایی )چه چیز؟ چرا؟ چگونه؟( مشارکت دهید
y  بیشتر زمان را به جای صحبت کردن به مهارت آموزی بپردازید و از تمرین ها برای اطمینان از مهارت آموزی

فراگیران استفاده کنید. برنامه کمک به تنفس نوزاد دوره ای پویا همراه با دست ورزی است.
y  در زمان تمرین دو به دو، فراگیران را به انجام بازتاب درونی، بازخورد دادن و مرور فعالیت های بهبود

دهنده کارکرد )جمع بندی( تشویق کنید.
y .پیوسته بر ارتباط مادر با مراقب و ارتباط مراقبان با یکدیگر تأکید کنید
y  از  گفت و گوهای درون گروهی برای یافتن راه هایی برای غلبه بر موانع و نهادینه کردن مهارت ها در

فعالیت های روزانه فراگیران استفاده کنید.
y .چگونگی ضدعفونی، امتحان و نگهداری وسایل را مرور کنید

y  ابزار تسهیل گری را همراه با چک hbs.aap.org با مراجعه به سایت
لیست طراحی کارگاه آموزشی تهیه، تجهیزات را درخواست و منابع 

آموزشی و منابع مفید دیگر را چاپ کنید.

آموزش جدید

بهبود مراقبت

تمرین دوبه دو تجربه بالینی
و گروهی

چرخه آموزش 
و

بهبود کیفیت
کسب مهارت بیشتر



حین اجرای کارگاه آموزشی
به فراگیران کمک کنید برای تأثیرگذار بودن متعهد شوند

y  نجات جان نوزادان، پس از گذراندن دوره کمک به تنفس نوزاد، نیازمند تمرین
دو به دو و گروهِی پیوسته به صورت اندک اما مکرر در مراکز است تا تغییر در 

مراقبت بالینی رخ دهد. 
y :از فراگیران بپرسید

چه کاری را می خواهید متفاوت انجام دهید؟ °
چه کاری را از این به بعد انجام نخواهید داد؟ °
چگونه می خواهید این تغییرات را اجرایی کنید؟ °
y  برنامه ای برای مراقبت های معمول، بیان نظرات، مرور اقدامات )جمع بندی( و مرور

موارد/ ممیزی پس از کمک به تنفس نوزاد طراحی کنید.
y  به فراگیران کمک کنید برنامه ای برای تغییرات منجر به بهبود مراقبت در مرکز خود

طراحی کنند.
y :منابع

پرسش هایی برای بهبود مراقبت و آنچه پایش می شود در راهنمای مراقبان

پس از اجرای کارگاه آموزشی
افراد پیشرو را در مراکز شناسایی و حمایت نمایید تا تمرین و بهبود 

مراقبت را به پیش ببرند

y .در مراکز هدایت گر برنامه، پشتیبان ها را مورد تشویق و حمایت قرار دهید
y  و دادن  بازخورد  درونی،  بازتاب  روش های  از  تا  نمایید  تشویق  را  مراقبان 

بازبینی کارکرد خود حین و پس از تمرین و کمک به تنفس نوزاد استفاده کنند.
y .ساز و کاری برای مرور موارد نیازمند کمک برای آغاز تنفس راه اندازی کنید
y  تعامل خود را با بخش محلی سالمت با هدف گردآوری اطالعات، برگزاری

فعالیت های بهبود دهنده کارکرد و به اشتراک گذاری تجربیات بین مراکز مختلف، 
بهبود بخشید.

y  ثبت نام کنید و تجربه های خود را با hbs.aap.org در کارگاه های سایت
دیگران به اشتراک بگذارید.

yy:hbs.aap.orgyدرyموجودyمنابع
°yنوزادyوyمادرyشدهyادغامyتمرینیyسناریوهای
°yنوزادyپایهyاحیایyلوازمyشوندهyبازپردازشyراهنماهای
°yنوزادانyوyمادرانyهایyمراقبتyبهبودy:بهبودyراهنمای
°yyسایرyوyمادرانyبقایyبهyکمکyوyنوزادانyبقایyبهyکمکyبیشترyهایyبرنامهyبهyپیوندهایی

منابع

آنچه پایش می شود
y yدرyهاyزایمانyتمامyدرyنوزادyتنفسyبهyکمکyتجهیزاتyآیا

دسترسyقرارyدارند؟

برای بهبود مراقبت در مرکز شما
yyyالزمyتجهیزاتyسازیyآمادهyوyضدعفونیyمسئولyکسیyچه

برایyتولدyنوزادyاست؟
yyyکمکyبرای yدومyماهر yفرد yچگونهyاضطراریyمواردyدر

فراخوانyمیyشود؟

آموزش جدید

بهبود مراقبت

تجربه بالینی تمرین دوبه دو 
و گروهی

چرخه آموزش 
و

بهبود کیفیت
کسب مهارت بیشتر



با یک داستان آغاز کنید
از فراگیران بخواهید دست شان را روی عروسک یا مانکن قرار دهند.

بهyفراگیرانyبگویید:y”چشم های تان راببندید و تصور کنید یک نوزاد متولد شده 
است. نوزاد نفس نمی کشد. هیچ کسی برای کمک به وی حضور ندارد. )مکث( 

نوزاد فوت می کند.“ 

yهنوزyکهyحالیyدرy.بیندیشندyبارهyاینyدرyyبستهyyچشمانyباyyفراگیرانyyتاyکنیدyمکث
چشمانyفراگیرانyبستهyاستyبگویید:y”تصور کنید نوزاد دیگری متولد شده است. 
نوزاد نفس نمی کشد. شما آن جا حضور دارید تا به وی کمک کنید. شما نوزاد 
را خشک می کنید، او را گرم نگه می دارید و با بگ و ماسک به تنفس وی کمک 

می کنید. نوزاد آغاز به گریه کردن می کند.“ 
)صدای گریه نوزاد را تقلید کنید(

” در هر تولد، باید یک فرد ماهر حضور داشته باشد تا نوزاد را ارزیابی نماید 
و در صورتی که نوزاد خوب نفس نمی کشد به او کمک کند.“

توضیح و نمایش دهید
چگونه تأثیرگذار باشید

yy.باشیدyآمادهyوyحاضرyکشدyنمیyنفسyکهyنوزادیyبهyکمکyبرای
طی یک دقیقه پس از تولد - دقیقه طالیي- نوزاد باید به خوبي نفس 

بکشد. درغیر این صورت شما باید در حال تهویه او باشید.
yy.کنیدyتشویقyراyشیرمادرyباyتغذیهyوyگرماy،تمیزیyسازیyفراهمyنوزادانyهمهyبرای

چگونه از منابع آموزشی استفاده کنید
yyاجراییyنمودار
yyگرانyتسهیلyتابلوبرگردان
yyمراقبانyراهنمای
yyدوyبهyدوyتمرینyبرایyنوزادyمانکنyیاyعروسک

پیش زمینه
yچگونهyکهyببرندyپیyتاyکندyمیyکمکyفراگیرانyبهy،منطقهyهرyدرyنوزادyمرگyاصلیyعللyدانستن
yآمارyباy.باشندyتأثیرگذارyنوزادانyهمهyبرایyبلکهy،تنفسyبرایyکمکyنیازمندyنوزادانyبرایyتنهاyنه
yآموزشیyکارگاهyافتتاحیهyدرyبخواهیدyسالمتyبخشyمحلیyمسئولyیکyازyیاyباشیدyآشناyایyمنطقه

شماyحضورyداشتهyباشند.

توصیه آموزشی
yبخشyزندگیyواقعًاyتواندyمیyنوزادyتنفسyبهyکمکyچگونهyدهیدyنشانyتاyکنیدyآغازyداستانyیکyبا
yدرyآنچهyوyتجربیاتyاینyبینy.بگذارندyاشتراکyبهyراyخودyتجربیاتyبخواهیدyفراگیرانyازy.باشد

کارگاهyآموزشیyتوضیحyمیyدهیدyرابطهyبرقرارyکنید.

yدرyکهyyمحدودهyهرyهایyyرنگyبهy.کنیدyمعرفیyراyمراقبانyراهنمایyوyتابلوبرگردانy،اجراییyنمودار
yتوصیفyراyطالییyدقیقهy.نماییدyاشارهy،شودyمیyتکرارyمراقبانyراهنمایyوyتابلوبرگردانyهایyشکل
yاجرایی yنمودار yهایyگام yهمه yو yاست yیکی yمراقبان yراهنمای yو yتابلوبرگردان yهایyشکل y.کنید
y.کندyمیyمشخصyراyاشارهyموردyگامy،رنگyقرمزyایyدایرهy.داردyوجودyنیزyتابلوبرگردانyدرyنوزاد
yکارyاینy.کنیدyبندیyتقسیمyدوyبهyدوyکوچکyهایyگروهyدرy،همیارانهyیادگیریyهدفyباyراyفراگیران
yدرyهمیارانهyیادگیریyاینy.کندyمیyکمکyبازخورددهیyهایyمهارتyوyکارگروهیyدهیyسامانyبه
yعروسکyاساسیyکارکردهایy.یافتyخواهدyادامهyهمyآموزشیyکارگاهyبرگزاریyازyپسyهایyتمرین
yضربانyوyتنفسy،گریهyدادنyنشانyبرایyبخواهیدyفراگیرانyازyوyدهیدyنمایشyراyنوزادyمانکنyیا

y.کنندyتمرینyدوyبهyدوyقلب

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

ازyعروسکyیاyمانکنyنوزادyبرایyنمایشyگریه،yتنفسyوyضربانyقلبyاستفادهyکنید.

yخود را بیازمایید )صفحه 7(
yراyراهنمای مراقبانyدرyخود را بیازماییدyبخشyهایyپرسشyبهyفراگیرانyهایyپاسخ

درyحضورyخودشانyمرورyکنید.

در چه صورت یک فرد ماهر باید در هنگام تولد حضور داشته باشد؟

yدرyصورتyبروزyمشکل
yدرyهرyتولدی

کدام نوزادان از حضور عامل زایمان دوره دیده سود می برند؟

yتنهاyنوزادانyنیازمندyکمکyبرایyتنفس
yهمهyنوزادان
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از یکی از فراگیران بخواهید 
yنیازyموردyوسایلyوyتجهیزاتyوy"شویدyآمادهyتولدyبرایy"yاجراییyگام

برایyکمکyبهyتنفسyنوزاد را نشان دهد.

توضیح و نمایش دهید
آماده شدن برای تولد

yyکنیدyمرورyمادرyباyراyاضطراریyبرنامهyوyکنیدyمشخصyراyکمکيyفردyیک
°yارتباطyبرقراری
°yانتقالyبرنامه
yyکنیدyآمادهyراyزایمانyمحل

°yتمیزy،روشنy،گرم
yy)52yصفحهyمراقبانyراهنمای(yبشوییدyراyهاyدست
yyکنیدyامتحانyراyوسایلyوyآمادهyتهویهyبرایyمکانی

°yکنیدyجمعyجاyیکyراyشدهyضدعفونیyوسایل

°y)47yصفحهyمراقبانyراهنمای(yکنیدyامتحانyراyساکشنyوسیلهyوyماسکy،تهویهyبگ
°yکنیدyفراهمyمادرyبرایyراyرحمyکنندهyمنقبضyداروی

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyکنندyمرورyyراyاضطراریyبرنامهyوyکنندyمشخصyکمکيyفردyyیک
yyکنندyآمادهyراyزایمانyمحل
yyبشویندyراyهاyدست
yyکنندyآمادهyتهویهyبرایyمکانی

°yکنندyجمعyجاyیکyراyشدهyضدعفونیyوسایل
°yکنندyامتحانyراyساکشنyوسیلهyوyماسکy،تهویهyبگ
°yکنندyفراهمyمادرyبرایyراyرحمyکنندهyمنقبضyداروی

خود را بیازمایید )صفحه 9(

فرد کمکی چه کارهای مهمی می تواند در زمان تولد انجام دهد؟

yپارچهyسردیyرویyپیشانیyنوزادyبگذارد
yدرyصورتyبروزyمشکلyدرخواستyکمکyکندyیاyخودشyکمکyنماید

چه وقت دستان تان را می شویید؟

yوقتیyبهyنظرyکثیفyبرسند
yپیشyوyپسyازyانجامyمراقبتyبرایyهرyمادرyیاyنوزاد

پیش زمینه
yبایدyاضطراریyریزیyبرنامهy.یک فرد کمکي مشخص کنید و برنامه اضطراری را مرور کنید
yلزومyصورتyدرyزایمانyزمانyدرyمادرyهمراهy.باشدyسالمتیyساختارyهرyوyتولدyهرyبرنامهyازyبخشی
yنیازyصورتyدرyدومyماهرyفردy.ماندyمیyنوزادyوyمادرyباyتولدyازyپسyوyکندyمیyکمکyدرخواست
y،بندنافyبریدنy،رحمyکنندهyمنقبضyداروهایyتزریقyدومyماهرyفردyنمونهyبرایy.کندyکمکyتواندyمی

ارزیابیyضربانyقلبyیاyدرخواستyمشاورهyازyمرکزyسطحyباالترyراyانجامyمیyدهد. 
yبازyدرهایyوyهاyپنجرهyیاyهواyتهویهyهایyدستگاهy،هاyپنکهyازyراyهواyکورانy.محل زایمان را آماده کنید

y.داریدyنگهy23-25yoCyبینyراyتولدyاتاقyدمایy.کنیدyکم
yهایشyدستyبایدyمادرyهمراهyوyپدرy،مادرyشاملyزایمانyدرyکنندهyشرکتyفردyهرy.دست ها را بشویید
yازyپیشگیریyبهyتمیزyدستکشy.کنیدyاستفادهyمراقبانyراهنمایy52yصفحهyازyتمرینyبرایy.بشویدyرا
yراyخودyایyمنطقهyهایyبرنامهy.کندyمیyکمکyبدنyمایعاتyوyخونyازyزایمانyعاملyمحافظتyوyعفونت

y.کنیدyمرورyشخصیyمحافظتyبرای
yایمنy،هموارy،خشکy،گرمyبایدyتهویهyمکانy.مکانی برای تهویه آماده و وسایل را امتحان کنید
yحفاظتyوyنوزادyپوشاندنyبرایyگرمyپارچهyیکyازy.باشدyدیگرyهایyآسیبyیاyسقوطyخطرyبدونyو

yتابلوبرگردانyنمودارyدرyبy22yصفحهyهایyگامyبهy.کنیدyاستفادهyسردyسطحyرویyگرفتنyقرارyازyاو
yداروهایyتولدyازyپیشy.نماییدyمراجعهyساکشنyوسیلهyوyماسکy،بگyyکردنyامتحانyبرایyگرانyتسهیل
منقبضyکنندهyرحمyمانندyاکسیyتوسینyیاyمیزوپروستولyراyآمادهyکنیدy)برنامه کمک به بقای مادران 

)y)HMSراyببینید(.

توصیه آموزشی
yفردy،مادرyهمراهyنقشyبخواهیدyفراگیرانyازy.دهیدyنمایشyزایمانyعاملyنقشyدرyراyهاyمهارتyتکyتک
yبرنامهyهاییyپرسشyباy.دهیدyنمایشyراyافرادyاینyباyارتباطyبرقراریyچگونگیyوyکنندyایفاyراyمادرyوyکمکی
yزایمانyمحلyکردنyآمادهyهایyگامy.کنیدyمشخصyروشنیyبهyراyکمکیyفردyنقشy.کنیدyمرورyراyاضطراری

راyنشانyدهید.yهمهyافرادyراyوادارyکنیدyدستyهاyراyبشویندyوyوسایلyyراyامتحانyکنند.
yانجامyمرکزشانyدرyکهyگونهyآنyراyزایمانyبرایyشدنyآمادهyهایyگامyازyیکyهرyبخواهیدyفراگیرانyاز
yچیست؟yانتقالyوyارتباطyبرقراریyهایyروشyبود؟yخواهدyکمکیyفردyکسیyچهy.کنندyتمرینyدهندyمی
yوyشدهyضدعفونیyتجهیزاتyوyوسایلyکردنyآمادهyمسئولyکسیyچهyشود؟yمیyانجامyکجاyنوزادyتهویه

سالمyبرایyاستفادهyدرyهرyتولدyاست؟ ۳ب



۳



تمرین: آمادگی برای تولد )صفحات 10 و 11 راهنمای مراقبان(

فرد کمکی را مشخص و
برنامه اضطراری را مرور کنید

محل زایمان را 
آماده کنید

دست ها را 
بشویید

محل انجام تهویه را آماده 
و وسایل را امتحان کنید

yشدن yآماده yچگونگی yگرانyتسهیل
y.دهندyمیyنمایشyراyتولدyبرای

yچکyدوyبهyدوyصورتyبهyفراگیران
yنفر yیک y.کنندyمی yتمرین yرا yلیست
yنقش yدیگری yو yزایمان yعامل yنقش
yمعرفیyباyراyکارy.کندyمیyایفاyراyمادر
yحالیyدرyسپسy.کنیدyآغازyمادرyبهyخود
yمادرyباyشویدyمیyآمادهyتولدyبرایyکه
وyفردyکمکیyارتباطyبرقرارyyنمایید.
y،داده yبازخورد yیکدیگرyبه yفراگیران
yدوبارهyوyجاyبهyجاyراyشانyهایyنقش

تمرینyyمیyکنند.

چک لیست
yراyاضطراریyبرنامهyوyتعیینyراyکمکيyفردy

مرورyنمایید
....................................................................... y

yمحلyزایمانyراyآمادهyکنید
....................................................................... y

yدستyهاyراyبشویید
....................................................................... y

yمکانیyبرايyتهویهyآمادهyکنید
....................................................................... y
yیکyراyشدهyضدعفونیyتجهیزاتyوyوسایلy

جاyگردآوریyکنید
....................................................................... y
yرا yساکشن yوسیله yو yماسک y،تهویه yبگ y

امتحانyکنید
....................................................................... y
yآمادهyمادرyبرایyراyرحمyکنندهyمنقبضyداروهایy

کنید
....................................................................... y

توصیه آموزشی

در گروه کوچک فراگیران )حداکثر 6 نفر همراه با یک تسهیل گر(:
yy.دهیدyنمایشyراyکمکیyفردyوyمادرyباyارتباطyبرقراریyوyتولدyبرایyآمادگی
yy.دهندyبازخوردyیکدیگرyبهyوyکنندyتمرینyدوyبهyدوyراyلیستyچکyفراگیران

y  ابتدا فراگیر در نقش عامل زایمان، کارایی خود را در انجام یک مهارت نشان
می دهد.

y  سپس فراگیر در نقش فرد کمکی یا مادر، برای بهبود کارایی نفر اول پیشنهادهای
سودمندی می دهد.

y  تسهیل گر ممکن است برای کمک به اجرای فرآیند بازتاب درونی، پرسش
هایی از فراگیران بپرسد.

yy.کنیدyتشویقyراyتمرینyحینyدرستyاقداماتyوyدهیدyپاسخyهاyپرسشyبه
yy.بگذاریدyاشتراکyبهyگروهyهمهyباyراyبازخوردهاy،تمرینyازyپس
yy.کنیدyمرورyراyگروهیyگویyوyگفتyهایyپرسش

گفت و گوی گروهی

y.دهندyپاسخyکوچکyگروهyدرyهاyپرسشyاینyبهyتاyبخواهیدyفراگیرانyازy،تمرینyهرyپایانyدر
yفکرyشدهyآموختهyهایyمهارتyکردنyکاربردیyچگونگیyدربارهyکنیدyتشویقyراyفراگیران

کنند.yسایرyپرسشyهاyوyپاسخyهایyفراگیرانyراyیادداشتyکنید.
1y برنامهyاضطراریyمحلyکارyشماyچیست؟.
2y .yراyکمکیyفردyچگونهyشماyدهد؟yانجامyتواندyمیyکاریyچهyزایمانyطیyکمکیyفرد

فراخوانyمیyکنید؟
3y چگونهyمحلyزایمانyوyبرقراریyتهویهyراyدرyمحلyکارتانyآمادهyمیyکنید؟.
4y آیاyدرyمحلyکارyشماyمنبعyآبyتمیزyیاyضدعفونیyکنندهyالکلیyوجودyدارد؟.
5y چگونهyوسایلyوyتجهیزاتyضدعفونیyشدهyموردyاستفادهyدرyهرyتولدyراyآمادهyمیyکنید؟.

تجهیزات کمک به تنفس نوزاد

yدستکش

حوله
پارچه

کاله
قیچي

ساعت
)دیواری/مچی(

نوار/کالمپ

پس از استفاده، بی درنگ تجهیزات را ضدعفونی کنید.

وسیلهyساکشن

yماسکyوyبگ
تهویه

گوشيyپزشکي

۴ب



تمرین: آمادگی برای تولد
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از یکی از فراگیران بخواهید 
گامyاجراییy"کاملyخشکyکنید" را نشان دهد

توضیح و نمایش دهید
خشک کردن

yyکندyمیyکمکyنوزادyداشتنyنگهyگرمyبه
yyکندyمیyتحریکyراyتنفس

هنگام تولد، نوزاد را کامل خشک کنید
yyکنیدyپهنyمادرyشکمyرویyایyپارچه
yyدهیدyوضعیتyپارچهyرویyراyنوزاد
yyکنیدyخشکyراyنوزادy،پارچهyمالیمyمالشyبا
yyبگذاریدyکنارyراyخیسyپارچه
yyدهیدyقرارyمادرyپوستyباyپوستyتماسyدرyراyنوزاد
yy.بپوشانیدyراyآنهاyخشکyپارچهyیکyبا

زمان تولد را یادداشت نمایید

تمرین را تسهیل کنید

از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند
yyکنندyخشکyکاملyراyنوزاد
yyبگذارندyکنارyراyخیسyپارچه
yyدهندyقرارyمادرyپوستyباyپوستyتماسyدرyراyنوزاد
yyبپوشانندyخشکyپارچهyیکyباyراyنوزاد
yyنمایندyیادداشتyراyتولدyزمان

خود را بیازمایید )صفحه 13(

نوزادي بدون خشک کردن و پیچیدن در پارچه در آغوش مادر است. چه 
روی خواهد داد؟ 

yنوزادyسردyخواهدyشد
yنوزادyگرمyخواهدyماند

 کی باید نوزاد را خشک کرد؟

yپسyازyدادنyدارویyمنقبضyکنندهyرحمyبهyمادر
yبالفاصلهyپسyازyتولد

پیش زمینه
yداشته yمشکل yتنفس yتواندyمی yسرد yنوزاد yیک y.شود سرد  آسانی  به  می تواند  خیس  نوزاد 
yتکهyتکهy.استyسرyوyپاهاyوyهاyدستy،بدنyمالیمyکردنyپاکyشاملyکردنyخشکyکاملy.باشد
yهوایی yراه y،گذشته yدر y.شودyنمی yتنفس yتحریک yسبب yنوزاد yکردن yخشک yگرانه yنوازش yیا
y،کردنyتحریکyوyخشکyازyپیشy،گریهyبدونyوyمکونیومyبهyآغشتهyآمنوتیکyمایعyباyنوزادان
yنوزادyتنفسyباyاستyممکنyاقدامyاینyچنینyهمy.نیستyروشنyکارyاینyفوایدy.شدyمیyساکشن
yبه yآغشته yآمنیوتیک yمایع yبا yنوزادان yکندyمی yتوصیه yالمللیyبین yراهنماهای y.کند yپیدا yتداخل

مکونیومyپیشyازyخشکyکردنyساکشنyنشوند.
yهمyتولدyزمانy.زمان تولد را بخاطر داشته باشید تا بعد آن را در برگه ثبت بالینی وارد کنید

y.استyطالییyدقیقهyآغازyچنین

توصیه آموزشی
y.دهیدyنمایشyراyنوزادyکردنyخشکyروشy،مادرyنقشyایفایyبرایyفراگیرانyازyیکیyازyدعوتyبا
yکنیدyتأکیدy.کنیدyخشکyمالیمyاماyقویyمالیدنyباyراyنوزادyوyکنیدyپهنyمادرyشکمyرویyایyپارچه
yکردنyخشکyباyراyروشyاینy.استyتنفسyبرایyقویyتحریکیyنوزادyپشتyوسیعyقسمتyمالشyکه
yدرستyروشyفوایدyبخواهیدyفراگیرانyازy.کنیدyمقایسهyپارچهyدرyمعمولیyپیچیدنyیاyگرانهyنوازش

راyتوضیحyدهند.
yتماسyدرyنوزادyپوشاندنyبرایyخشکyپارچهyیکyباyآنyجایگزینیyوyخیسyپارچهyگذاشتنyکنارyبر
yسردyسببyتواندyمیyخیسyپارچهyچگونهyکهyاینyدادنyنشانyبرایy.کنیدyتأکیدyپوستyباyپوست

y.بگذاریدyفراگیرانyپوستyرویyراyآبyباyشدهyخیسyپارچهy،شودyنوزادyشدن
yدیگریyوyکندyمیyبازیyراyزایمانyعاملyنقشyنفرyیکy.کنندyتمرینyدوyبهyدوyبخواهیدyفراگیرانyاز
yهایyپاسخyباyیاyکلماتyباyکنیدyتشویقyراyفراگیرانy.نمایدyمیyبیانyراyنوزادyپاسخyوyایفاyراyمادرyنقش
yخشکyکاملyکهyنوزادیyچگونهyدهندyنشانyبخواهیدyهاyآنyازy.دهندyبازخوردyیکدیگرyبهyنوزاد

شدهyاستyشروعyبهyگریهyمیyکند.
۵ب



۵



از یکی از فراگیران بخواهید 
پرسشy"گریهyمیyکند؟" وyتصمیمyگیریy"گریهyمیyکند" یاy"گریهyنمیyکند"  را نشان 

دهد

توضیح و نمایش دهید
ارزیابی سریع پس از خشک کردن در زمان تولد، بهترین راه برای دانستن 

نیاز نوزاد به کمک برای تنفس است.

بیشتر نوزادان هنگام تولد گریه مي کنند
yyاستyکشیدنyنفسyخوبyمعنايyبهyنوزادyگریه
yyدهیدyنمایشyراyنوزادyنکردنyگریهy/کردنyگریه

هر نوزادي که گریه نمي کند یا تنفس سطحی یا منقطع دارد یا نفس نمی کشد 
براي تنفس نیاز به کمک فوری دارد

yyداردyنیازyکمکyبهyتنفسyبرایyیکیyشودyميyمتولدyکهyنوزاديy10yهرyاز
yyشودyميyمغزیyجديyآسیبyدچارyیاyکندyمیyفوتyکمکyبدونyنوزادیyچنین
yyکندyکشیدنyنفسyبهyشروعyزودترyکندyمیyکمکyنوزادyبهyسریعyاقدام

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند 

ازyیکyعروسکyیاyمانکنyنوزادyبرایyنمایشyگریهyکردن/yگریهyنکردنyاستفادهyکنید

خود را بیازمایید)صفحه 15(

نوزادي پس از خشک کردن کامل، گریه نمی کند و شل است. چه اقدامي 
باید انجام دهید؟

 مراقبت هاي معمول انجام دهید 
 به تنفس او کمک کنید

نوزادي پس از تولد گریه مي کند و سپس تنفس هاي آرام و منظمي دارد. چه 
اقدامي باید انجام دهید؟ 

 مراقبت هاي معمول انجام دهید
 به تنفس او کمک کنید

پیش زمینه
yزایمانyپیرامونyوyبارداريyدورانyمشکالتy.در هر زایمان یک فرد ماهر باید حضور داشته باشد

y.کندyپیشگوییyراyتنفسyبهyکمکyنیازمندyمواردy-yهمهyنهyوy-yبرخيyتواندyمی
yسالمyاستyممکنyنوزادیyچنینy.در موارد نادر، نوزاد گریه نمی کند اما تنفس آرام و منظم دارد

باشد،yاماyتحریکyتنفسyبهyنوزادیyکهyبهyآرامیyنفسyمیyکشدyصدمهyايyواردyنميyکند.

توصیه آموزشي
yمقایسهyکندyنمیyگریهyکهyنوزادیyباyراyکندyمیyگریهyکهyنوزادیyظاهرyتاyبگیریدyکمکyهاyشکلyاز
yتوصیفyراyدهانyوyپاهاyوyهاyدستyگرفتنyقرارyوضعیتy،تونy،رنگyبخواهیدyفراگیرانyازy.نمایید

کنند.
y.کنیدyتأکیدyتنفسyبهyکمکyنیازمندyنوزادyشناساییyاهمیتyبرy،سریعyاقدامyانجامyهدفyبا

yایفاyفراگیرy.کنندyتمرینyدوyبهyدوyمانکنy/عروسکyباyشدنyآشناyبرایyکنیدyتشویقyراyفراگیران
yعاملyنقشyکنندهyایفاyفراگیرy.دهدyمیyزایمانyعاملyبهyاطالعاتیyعروسکyکمکyباyمادرyنقشyکننده
زایمان،yپاسخyهایyعروسکyیاyمانکنyنوزادyراyارزیابیyمیyکندyتاyدربارهyگامyبعدیyتصمیمyبگیرد.

۶ب
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از یکی از فراگیران بخواهید
گامyهایyاجراییyمراقبتyمعمولyرا نشان دهد

توضیح و نمایش دهید
نوزادی که گریه می کند می تواند مراقبت معمول دریافت کند.

نوزاد را گرم نگه دارید
yyyبهyکشیدهyکمیyحالتyدرyراyگردنyوyپوستyباyپوستyتماسyدرyراyنوزاد

عقبyقرارyدهید
yyبپوشانیدyراyتنهyوyسر

تنفس را بررسی کنید
yyنماییدyاحساسyیاyببینیدyراyنوزادyسینهyقفسهyوحرکتyکنیدyگوش

تنفسyآرامyوyمنظمyراyنمایشyدهید

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyyخشکyایyپارچهyدرyراyاوyدادهyقرارyپوستyباyپوستyتماسyدرyراyنوزاد
بپوشانندyوyپوششیyرویyسرشyبگذارند

yyکنندyبررسیyراyتنفس

خود را بیازمایید )صفحه 17(

براي تشویق تغذیه با شیر مادر چه مي توانید بکنید؟

yنوزادyراyدرyتماسyپوستyباyپوستyمادرyنگهyدارید
yمادرyوyنوزادyراyپسyازyتولدyازyهمyجداyکنید

چگونه می توانید نوزاد را پس از تولد گرم نگه دارید؟

yحمامyگرمyبدهید
yخشکyایyپارچهyباyراyاوyبدنyدادهyقرارyمادرyپوستyباyپوستyتماسyدرyراyنوزادy

بپوشانیدyوyپوششیyرویyسرشyبگذارید.

پیش زمینه
y.کندyمیyفراهمyنوزادyبرایyگرماyازyمنبعیy،نوزادyوyمادرyپوستyباyپوستyتماسy.گرم نگه دارید
yنزدیکyتماسy.بکشدyنفسyخوبyکندyکمکyنوزادyبهyتواندyمیyچنینyهمyپوستyباyپوستyتماس

باyمادر،yنوزادyراyبهyتغذیهyزودهنگامyباyشیرمادرyتشویقyمیyکند.
yنفسyخوبyهمyادامهyدرy،کنندyمیyگریهyتولدyزمانyدرyکهyنوزادانیyبیشترy.تنفس را بررسی کنید
yدادنyقرارy.باشندyداشتهyبینیyوyدهانyداخلyمایعyزیادیyمقدارyاستyممکنyنوزادانyبرخیy.کشندyمی
yنهy-عقبyبهyکشیدهyکمیyبایدyنیزyنوزادyگردنy.کندyمیyکمکyمایعاتyخروجyبهyپهلوyبهyنوزادانyاین
yگرفتهyپارچهyیاyمادرyپوستyباyنبایدyبینیyجلویy.باشدy-عقبyبهyکشیدهyخیلیyیاyجلوyبهyخمیده

شود.
yنبودنyزمانyدرyبایدyمادرyهمراهy.شوندyرهاyتنهاyتولدyازyپسyاولyساعاتyدرyنبایدyنوزادyوyمادر

مراقبyسالمتyدرyمحل،yدرyکنارyمادرyوyنوزادyباقیyبماند.

  توصیه آموزشی
تأکیدyکنیدyکهyبررسیyتنفسyبهyمعنیyدیدن،yشنیدنyوyگاهyاحساسyنفسyکشیدنyنوزادyاست.

yیکyتواند yمیyزایمانyعاملy،بندناف yبریدن yوyبستنyنوار yیا yزدنyکالمپyاز yپیشyدقایقyدر
yوyشودyپیشگیریyخونریزیyازyتاyبدهدyمادرyبهyتوسینyاکسیyمانندyرحمyکنندهyمنقبضyداروی
yنوزادyپایشyباyزمانyهمyتواندyمیyزایمانyسومyمرحلهyفعالyمراقبتy.نمایدyپایشyراyمادرyسپس

y)ببینیدyراy)HMS(مادرانyبقایyبهyکمکyبرنامه(yشودyانجام

۷ب
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از یکی از فراگیران بخواهید
گامyاجراییy"بندنافyراyببرید"yوyگامyادامهyمراقبتyهایyاساسیyنوزادyرا 

نشان دهد

توضیح و نمایش دهید
بین 1 تا 3 دقیقه برای کالمپ زدن یا بستن نوار و بریدن بندناف صبر کنید 
تا نوزاد خون مورد نیاز را در دقایق نخست تولد از جفت دریافت کند.

بندناف را ببرید
yyبپوشیدyتمیزyدستکش
yyyنوارyیاyکالمپyوyنوزادyشکمyازyباالترyانگشتy2yحدودyراyنوارyیاyکالمپyاولین

دیگرyراyحدودy5yانگشتyباالترyازyشکمyنوزادyقرارyدهید.
yy.ببریدyشدهyضدعفونیyتیغyیاyقیچيyیکyباyراyنوارهاyیاyهاyکالمپyبین
yy.شودyخشکyتاyکنیدyرهاyهواyمعرضyدرyراyشدهyبریدهyبندنافyبازyته

نوزاد را در تماس پوست با پوست روی قفسه سینه مادر وضعیت دهید تا 
برای تغذیه با شیرمادر تشویق شود.

بهyمراقبتyهایyاساسیyنوزاد،yتعیینyهویتyوyتکمیلyبرگهyثبتyتولدyادامهyدهید.
 

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyyوسایلyازyکارyاینyبرایy.ببرندyوyببندندyآنyدورyنواریyیاyزدهyکالمپyراyبندناف
درyدسترسyدرyمنطقهyشانyاستفادهyکنند

yyدهندyوضعیتyشیرمادرyباyتغذیهyبرایyراyنوزاد
yyکنندyبرقرارyارتباطyمادرyبا

خود را بیازمایید )صفحه 19(

برای کالمپ زدن یا بستن نوار و بریدن بندناف نوزاد در حال گریه کرن، چه 
مدت صبر می کنید؟

yبندنافyراyبیyدرنگyکالمپyزدهyیاyنوارyبستهyوyمیyبُرید
yوyبستهyنوارyیاyزدهyکالمپyراyبندنافyسپسyوyکنیدyمیyصبرyدقیقهy3yتاyیکy

میyبُرید

چه اقداماتی از عفونت بندناف پیشگیری می کند؟

yشستنyخوبyدستyها،yپوشیدنyدستکشyهایyتمیزyوyبریدنyباyقیچیyاستریل
yپوشاندنyبندنافyباyهدفyمرطوبyنگهyداشتنyآن

پیش زمینه
yزدنyکالمپyزمانy.زمان کالمپ زدن یا نوار بستن و بریدن بندناف می تواند متفاوت باشد
y.داردyزایمانyسومyمرحلهyطیyنوزادyوyمادرyشرایطyبهyبستگیyبندنافyبریدنyوyبستنyنوارyیا
yزودترyبندنافyباشدyالزمyاستyممکنyاحیاyمحلyبهyنوزادyانتقالyیاyمادرyخونریزیyصورتyدر

y.شودyبریدهyوyنواربندیyیاyکالمپ
به  کمک  برای  بندناف  بریدن  و  بستن  نوار  یا  زدن  کالمپ  زمان  در  بهداشت  رعایت 
yچیزیyهرy.شودyجدیyعفونتyسببyتواندyمیyبندنافyعفونتy.پیشگیری از عفونت مهم است
yبهyیاyبودهyاستریلyبایدyشودyمیyاستفادهyبندنافyبریدنyوyبستنyنوارyیاyزدنyکالمپyبرایyکه
yمراجعهyداردyوجودyشماyمنطقهyدرyکهyتمیزyزایمانyراهنماهایyبهy.باشدyشدهyضدعفونیyشدت

y.شودyمیyاستفادهyکنندهyضدعفونیyهایyمحلولyازyبندنافyبرایyمناطقyبرخیyدرy.کنید

توصیه آموزشي
تجهیزات و روش کالمپ زدن یا نوار بستن و بریدن بندناف از یک منطقه به منطقه دیگر 
yاستفادهyخودyمنطقهyدرyموجودyبندنافyبریدنyوyبستنyنوارyیاyزدنyکالمپyوسایلyازy.متفاوت است
yمانکن yیا yعروسکyرویyبندناف yبریدن yوyبستن yنوار yیا yزدنyکالمپyروشyنمایش yبرای y.کنید
yبرایyموyکلیپسyیاyگیرهy،نمونهyبرایy.نکندyواردyآسیبیyآنهاyبهyکهyکنیدyاستفادهyوسایلیyازyنوزاد
yتیغyسازیyشبیهyبرایyتوانyمیyنیزyپالستیکیyچاقویyازy.استyمناسبyبندنافyکالمپyسازیyشبیه

y.کردyاستفادهyجراحی
yتعویضyیاyبشوییدyراyهاyدستکش(yتمیزyدستکشy:کنیدyتأکیدyعفونتyازyگیریyپیشyهایyروشyبر
yتیغy،تمیزyنوارyیاyکالمپy،)آوریدyدرyراyروییyدستکشyایدyپوشیدهyدستکشyجفتyدوyاگرyیاyکنید
yمحلولyجزyبه(yبندنافyرویyچیزyهیچyندادنyقرارy،شدهyضدعفونیyشدتyبهyیاyاستریلyقیچیyیا

ضدعفونیyکننده(.
yبیyکهyاطالعاتیyدربارهy.دهندyتوضیحyراyمرکزشانyدرyهویتyتعیینyفرآیندyبخواهیدyفراگیرانyاز

درنگyپسyازyتولدyبایدyثبتyشودyگفتyوyگوyکنید. ۸ب
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چک لیست
yکنیدyخشکyکاملyطورyبهyy

............................................................ y
yyازyگریهyکردنyنوزادyراyمطمئنyشوید
............................................................ y

yگرمyنگهyدارید
.............................................................. y

yyتنفسyراyارزیابیyکنید
.............................................................. y
yببندیدyنوارyیاyزدهyکالمپyراyبندنافy

وyببرید
.............................................................. y
yرا yنوزاد y،شیردهيyبه yتشویق yبراي y y
yyyyyyyyyyyyyyyyدهیدyقرارyمادرyسینهyقفسهyروی
........................................................... y
yادامه yنوزادی yاساسی yهایyمراقبت yبه y
yبرگهyوyکنیدyتعیینyراyنوزادyهویتy،دهید

ثبتyتولدyراyپرyکنید
........................................................... y

توصیه آموزشی

در گروه کوچک فراگیران )حداکثر 6 نفر همراه با یک تسهیل گر(
yy.دهیدyنمایشyراyمادرyباyارتباطyبرقراریyوyمعمولyمراقبت
yy.دهندyبازخوردyهمyبهyوyکنندyتمرینyنفرهyدوyصورتyبهyراyلیستyچکyفراگیران
yy.کنیدyتشویقyراyتمرینyطیyدرستyاقداماتyوyدهیدyپاسخyهاyپرسشyبه
yy.بگذاریدyاشتراکyبهyگروهyهمهyباyراyبازخوردهاy،تمرینyازyپس
yy.کنیدyمرورyراyگروهیyگویyوyگفتyهایyپرسش

گفت وگوی گروهی

در  پرسش ها  این  به  تا  بخواهید  فراگیران  از  تمرین،  هر  پایان  در 
گروه کوچک پاسخ دهند. فراگیران را تشویق کنید درباره چگونگی 
کاربردی کردن مهارت های آموخته شده فکر کنند. سایر پرسش ها و 

پاسخ های فراگیران را یادداشت کنید.
11 .yقرار yکجا yمعمول yمراقبت yدریافت yبرای yرا yنوزاد y،تولد yاز yپس yبالفاصله

yبا yپوست yتماس yمعمول yطورyبه yمادران y،شما yکار yمحل yدر yآیا yدهید؟yمی
پوستyانجامyمیyدهند؟

21 .yمحافظتyعفونتyازyراyنوزادyوyمادرy،تولدyازyپسyوyحینyتوانیدyمیyچگونه
کنید؟

31 درyصورتyبروزyمشکلیyبرایyمادر،yچهyکسیyازyنوزادyمراقبتyمیyکند؟.

yمعمـولyمراقبـتyگرانyتسـهیل
yنمایـشyراyنـوزادyهایyپاسـخyو

میyدهنـد.

y،مانکـنyبـاyدوyبـهyدوyفراگیـران
yتمریـن yرا yلیسـت yچـک
yعاملyنقـشyنفرyیـکy.کننـدyمی
yمادرyنقشyدیگـرyنفرyوyزایمـان
yپاسـخyوyگیـردyمیyعهـدهyبـهyرا
yعاملy.کنـدyمـیyبیـانyراyنـوزاد
yمراقبتyانجـامyحینyدرyزایمـان
yبرقرارyارتبـاطyمـادرyباyمعمـول

y.نمایـدyمی

yبازخورد yیکدیگر yبه yفراگیران
yجاyبهyجاyراyشانyهایyنقشyداده

وyدوبارهyتمرینyمیyکنند.

۹ب

تمرین: مراقبت معمول
)صفحه 20 تا 21(



تمرین: مراقبت معمول
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از یکی از فراگیران بخواهید 
دقیقهyطالیی را نشان دهد

توضیح و نمایش دهید
دقیقه طالیی را با تمرین نگه داشتن نفس آغاز کنید.

yشانyنفسyبخواهیدyآنهاyازyسپسy.بکشندyعمیقyنفسyوyبایستندyبخواهیدyفراگیرانyاز
yاگرyبخواهیدyفراگیرانyازy.فرماییدyاعالمyراyزمانyثانیهy15yهرy.دارندyنگهyدقیقهy1yرا

y.بنشینندy،دارندyتنفسyبهyنیازyدقیقهy1yپایانyازyپیش

»طی دقیقه اول، نوزاد باید نفس بکشد یا تهویه دریافت کند.«

اگر نوزاد گریه نمي کند، باید در دقیقه طالیي به تنفس نوزاد کمک کنید.

گرم نگه دارید
y دهیدyقرارyپوستyباyپوستyتماسyدرyراyنوزاد

y )کندyکمکyتواندyمیyفردکمکی(yبپوشانیدyراyنوزادyسر

راه هوایي را در صورت نیاز پاک کنید 
yyدهیدyوضعیتyعقبyبهyکشیدهyکمیyراyنوزادyسر
yy:اگرyکنیدyپاکyراyهواییyراهyترشحات

yاستyبستهyراyبینیyیاyدهان
yیا

درyمایعyآمنیوتیک،yمکونیومyوجودyدارد

ساکشن طوالني مدت، شدید، خیلي عمیق یا مکرر مي تواند سبب ایجاد 
آسیب، کاهش ضربان قلب و وقفه تنفسی شود.

تنفس را تحریک کنید
yyدهیدyمالشyبارy3yتاy2yراyنوزادyپشت

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyدارندyنگهyگرمyراyنوزاد
yyyراyترشحاتyنیاز yصورتyدرyوyدهندyوضعیتyسرyبهy،کنندyپاکyراyهواییyراه

پاکyکنند
yyکنندyتحریکyراyتنفس

خود را بیازمایید)صفحه 23(
کدام نوزادان نیازمند پاک کردن ترشحات راه هوایی با ساکشن هستند؟

yنوزادانیyکهyترشحاتyدهانyیاyبینیyآنانyراyبستهyاست
yهمهyنوزادانیyکهyگریهyنمیyکنند

ساکشن مکرر یا عمیق مي تواند

yسببyتحریکyتنفسyنوزادyشود
yyمانعyتنفسyنوزادyشود

پیش زمینه
yصورتیyدرyراyترشحاتy.پاک کردن غیر الزم و شدید راه هوایی، می تواند خطرآفرین گردد
y.باشدyداشتهyوجودyمکونیومy،آمنیوتیکyمایعyدرyیاyبستهyراyبینیyیاyدهانyکهyکنیدyپاکyهواییyراهyاز
yخیلیyکردنyپاکyیاyساکشنy.شودyگلوyپشتyپارگیyیاyخراشyسببyتواندyمیyعمیقyخیلیyساکشن
yنتواندyاستyممکنyنوزادyحالتyدوyهرyدرy.برساندyآسیبyدهانyپوششیyبافتyبهyتواندyمیyمحکم
yیاyتنفسیyوقفهyسببyتواندyمیyطوالنیyخیلیyوyمکررyساکشنy.شودyتغذیهyشیرمادرyباyخوبیyبه

تنفسyمشکلyشود.
y.دارد yمضراتیyوyمنافع yوسیلهyهر متفاوت است.  منطقه  راه هوایی در هر  پاک کردن  وسیله 
yدرy.شودyعفونتyسببyتواندyمیyدوبارهyاستفادهyازyپیشyنشدنyضدعفونیyصورتyدرyوسیلهyهر

صورتyعدمyضدعفونیyوسیلهyساکشنyبایدyدورyانداختهyشودy)صفحه26yب(.
yهایyروش y.شود انجام  نباید  هرگز  و  باشد  خطرناک  تواند  می  تحریک  روش های  برخی 
yگشادکردنy،شکمyداخلyبهyپاهاyکردنyجمعy،هاyدندهyفشردنy،پشتyبهyزدنyضربهyشاملyخطرناک
yکنیدyکمکyفراگیرانyبهy.استyنوزادyکردنyتهyوyسرyوyدادنyتکانyوyگرمy/سردyآبyازyاستفادهy،مقعد

y.کنندyارزیابیyراyتحریکyبرایyاستفادهyموردyدیگرyهایyروش

تحریک پوستی حتی پس از خشک کردن می تواند به آغاز تنفس نوزاد کمک کند. ساکشن 
به  را  تهویه  باشد و  زا  تواند آسیب  باشد و می  بعید است مؤثر  یا تحریک طوالنی مدت 
yگریهyیاyنکشدyنفسyخوبyمالیمyتحریکyوyهواییyراهyکردنyپاکyازyپسyنوزادyتأخیر اندازد. اگر
yنوزادyوyدهدyمیyهدرyراyزمانyتنهاyمدتyطوالنیyتحریکy.داردyماسکyوyبگyباyتهویهyبهyنیازy،نکند
yوyحینy،نوزادyخودyبهyخودyتنفسyنگهداریyوyبهبودyبرایyتواندyمیyتحریکy.شودyمیyترyبدحال

y.شودyانجامyماسکyوyبگyباyتهویهyازyپس

توصیه آموزشی
yسرyبهyدهیyوضعیتyاولyروشy:داردyوجودyهواییyراهyکردنyپاکyبرایyروشyدوyکهyکنیدyتأکید
yگامیy،پشتyمالشyباyتحریکy.استyهواییyراهyمسدودکنندهyترشحاتyکردنyپاکyدومyروشyو

y.استyکردنyخشکyازyجدا
yروشyهرyمضراتyوyمنافعyدربارهy.کنیدyاستفادهyمهارتyاینyنمایشyبرایyموجودyساکشنyوسایلyاز
yوسیلهyازy،دیگرyظرفyبهyظرفyیکyازyآبyانتقال yبا yکنیدyکمکyفراگیرانyبهy.کنیدyگوyوyگفت

ساکشنyبهyدرستیyاستفادهyکنند. 10ب
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از یکی از فراگیران بخواهید
yخوبیyبه«yگیریyتصمیمyوy»کشد؟yمیyنفسyنوزادyآیا«yکنندهyارزیابیyپرسش

نفسyمیyکشد«yیاy»نفسyنمیyکشد« را نشان دهد.

 توضیح و نمایش دهید
نوزادی که خوب نفس می کشد

yyکندyمیyگریه
یا

yyداردyمنظمyوyآرامyتنفس

نوزادی که به خوبی نفس نمی کشد
yyداردyمنقطعyتنفس

یا 
yyکشدyنمیyنفسyاصاًل

yپایشyبهyنیازyسینهyقفسهyتوکشیدنyیاyصدادارyیاyنامنظمy،سطحیyتنفسyباyنوزادان
مداومyدارند.

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

ازyیکyعروسکyیاyمانکنyنوزادyاستفادهyکنیدyتاyاقداماتyزیرyراyنمایشyدهید
yyکردنyگریه
yyyمنظمyوyآرامyتنفس
yyمنقطعyتنفس
yyنکشیدنyنفس

خود را بیازمایید)صفحه 25(

نوزادی پس از خشک کردن و مالش پشت، خوب نفس نمی کشد و ترشحات 
قابل مشاهده ای هم ندارد. شما چه باید بکنید؟

yترشحاتyراهyهواییyراyساکشنyنماییدyوyبیشترyتحریکyکنید
yتهویهyباyبگyوyماسکyراyآغازyکنید

کدام نوزاد زیر به خوبی نفس می کشد؟

yنوزاديyکهyتنفسyآرامyوyمنظمyدارد
yنوزاديyکهyیکyتنفسyعمیقyوyبهyدنبالyآنyیکyوقفهyطوالنيyدارد

پیش زمینه
y.برخی نوزادان نیازمند پایش دقیق با هدف تصمیم گیری برای کمک بیشتر به تنفس هستند
yآغازyراyطبیعیyتنفسyوyیابندyبهبودyاستyممکنy،غیرطبیعیyتنفسyالگویyدارایyنوزادانyبرخی

کنند.yبرخیyدیگرyنیازyبهyکمکyبیشترyبرایyنفسyکشیدنyهستند.
نیازمند  نکند،  به نفس کشیدن  از پاک کردن راه هوایی و تحریک، آغاز  نوزادی پس  اگر 
تهویه با بگ و ماسک است.yارزیابیyطوالنیyمدتyتنهاyاقداماتyموردyنیازyراyبهyتأخیرyمیyاندازد.

توصیه آموزشي
y،کردنyگریهy:دهیدyنمایشyنوزادyمانکنyازyاستفادهyباyیاyخودتانyتنفسyباyراyتنفسyمختلفyهایyالگو

تنفسyآرامyوyمنظم،yتنفسyمنقطع،yنفسyنکشیدن.
yکارyاینy.کنندyتمرینyراyهاyآنyشناساییyوyنمایندyتقلیدyراyتنفسyالگوهایyاینyبخواهیدyفراگیرانyاز

پایهyتصمیمyگیریyبرایyگامyمداخلهyایyبعدیyاست.

11ب
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)27yتاy26yتمرین: دقیقه طالیی®- راه هوایی را در صورت نیاز پاک و تنفس را تحریک کنید )صفحات

چک لیست
yکنیدyخشکyکاملyطورyبهy

.................................................................................... y
yyتشخیصyدهیدگریهyنمیyکند

.................................................................................... y
yگرمyنگهyدارید

.................................................................................... y
yراهyهواییyراyدرyصورتyنیازyپاکyکنید

.................................................................................... y
yyتنفسyراyتحریکyکنید

.................................................................................... y
yتشخیصyدهیدyکهyبهyخوبیyنفسyمیyکشد

.................................................................................... y
yتنفسyراyارزیابیyکنید

.................................................................................... y
yبندنافyراyکالمپyزدهyیاyنوارyببندیدyوyببُرید

......................................................................................... y
yمادرyسینهyقفسهyرویyراyنوزادy،شیردهيyتشویقyبرايy

قرارyدهید
......................................................................................... y
yهویتy،دهیدyادامهyنوزادیyاساسیyهایyمراقبتyبهyy
yوyکنیدyپرyراyتولدyثبتyبرگهy،نماییدyتعیینyراyنوزاد

اقداماتyانجامyشدهyراyمرورyنمایید
.................................................................................... y

توصیه آموزشي
در گروه کوچک فراگیران )حداکثر 6 نفر همراه با یک تسهیل گر(

yyyمادرyباyوyکنیدyتحریکyراyتنفسy،کنیدyپاکyراyهواییyراهy-yدهیدyنمایشyراyطالییyدقیقه
y.کنیدyبرقرارyارتباطyکمکیyفردyو

yy.دهندyبازخوردyیکدیگرyبهyوyکنندyتمرینyدوyبهyدوyراyلیستyچکyفراگیران
yy.کنیدyتشویقyراyتمرینyطیyدرستyاقداماتyوyدهیدyپاسخyهاyپرسشyبه
yyyنشست(yکنندyمرورyنوزادyتنفسyبهyکمکyازyپسyراyخودyاقداماتyبخواهیدyفراگیرانyاز

جمعyبندی(.
y در زمان تولد چه رخ داد؟
y آیا شما مطابق با نمودار اجرایی پیش رفتید؟
y چه مراحلی خوب پیش رفت و کدام گام ها می توانست بهتر انجام شود؟
y از این مورد چه آموختید؟
y در نوبت بعدی چه کار متفاوتی خواهید کرد؟

yy.بگذاریدyاشتراکyبهyگروهyهمهyباyراyبازخوردهاy،تمرینyازyپس
yy.کنیدyمرورyراyگروهیyگویyوyگفتyهایyپرسش

گفت و گوی گروهی
در پایان هر تمرین، از فراگیران بخواهید تا به این پرسش ها در گروه کوچک 
پاسخ دهند. فراگیران را تشویق کنید درباره چگونگی کاربردی کردن مهارت های 
آموخته شده فکر کنند. سایر پرسش ها و پاسخ های فراگیران را یادداشت کنید.

11 .yوyمزایاyکنید؟yمیyپاکyراyدهانyوyبینیyکنندهyمسدودyترشحاتyروشیyچهyباyشما
معایبyاینyروشyچیست؟

21 آیاyدهانyوyبینیyهمهyنوزادانyبایدyساکشنyشود؟yآیاyاینyکارyمفیدyاستyیاyخطرناک؟.

31 .yازyشماyمنطقهyدرyآیاy.استyتنفسyتحریکyهایyروشyپشتyمالشyوyکردنyخشک
روشyyدیگریyاستفادهyمیyشود؟yاینyروشyهاyمفیدyاستyیاyخطرناکyیاyهیچyکدام؟

yراهyکـردنyپـاکy،گرانyتسـهیل
yطیyتنفـسyتحریـکyوyهوایـی
yهایyپاسـخ yو yطالیـی yدقیقـه
نـوزادyراyنمایـشyمیyدهنـد.

yبهyدوyراyلیسـتyچکyفراگیران
y.کنندyمیyتمریـنyمانکـنyبـاyدو
yزایمانyعامـلyنقـشyنفـرyیـک
yرا yمـادر yنقـش yدیگـر yنفـر yو
yپاسـخ yو yگیـردyمی yعهـده yبـه
yعامـلy.کنـدyمیyبیـانyراyنـوزاد
yبرقرارyارتبـاطyمـادرyباyزایمـان

میyکنـد.
yمرورyراyخودyاقداماتyفراگیران
yبازخـورد yیکدیگـر yبـه yکـرده
yرا yشـانyهایyنقش yو yدهنـدyمی
yتمریـنyدوبـارهyوyجـاyبـهyجـا

میyکننـد.
yمراقبـتyبـرایyبایـدyفراگیـران
yآمادهyزیـرyشـرایطyبـاyنـوزادی

. شند با
yyآمنیوتیکyمایعyدرyمکونیوم
yyyمسدودکنندهyترشحات

yدهانyیاyبینی
yyترشحاتyبدون

12ب
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از یکی از فراگیران بخواهید
گامyاجراییy"تهویهyکنید-yبندنافyراyببرید"yرا نشان دهد

توضیح و نمایش دهید
تهویه با بگ و ماسک مؤثرترین راه برای کمک به نوزادی است که 

نفس نمی کشد یا تنفس منقطع دارد.

تهویه را آغاز کنید
yyyپیرویyمرکزخودتانyقوانینyازyبندنافyبریدنyوyبستنy،زدنyکالمپyزمانyبرای

yکنید
yyدهیدyقرارyتهویهyمکانyدرyراyنوزاد
yyبایستیدyنوزادyسرyباالی
yyباشدyمناسبyماسکyاندازهyکنیدyبررسی

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyبگیرندyتصمیمyبندنافyبریدنyوyبستنyنوارyیاyزدنyکالمپyزمانyدرباره
yyدهندyقرارyتهویهyمکانyدرyراyنوزاد
yyبایستندyنوزادyسرyباالی
yyباشدyشدهyانتخابyمناسبyاندازهyباyماسکyکهyکنندyبررسی

خود را بیازمایید)صفحه 29(

چگونه ماسک مناسب را انتخاب مي کنید؟

yراyهاyچشمyوليyبپوشاندyراyبینيyوyدهانy،چانهyکهyکنیدyمیyانتخابyماسکيy
نپوشاند

yماسکيyانتخابyمیyکنیدyکهyچانه،yدهان،yبینيyوyچشمyهاyراyبپوشاند

برای تهویه، نوزاد را کجا قرار می دهید؟

yدرyگهوارهyبرایyپیشگیریyازyسرما
yدرyیکyسطحyصاف،yگرمyوyخشک

پیش زمینه
yهواییyراهyکردنyپاکy.طی دقیقه طالیی مهم ترین گام ها برای کمک به تنفس نوزاد برداشته می شود
yراهyمؤثرترینyتهویهy.بکشندyنفسyخوبیyبهyتاyکندyمیyکمکyنوزادانyازyبسیاریyبهyتنفسyتحریکyو
yراyهواy،تهویهy.استyندادهyپاسخyتحریکyوyهواییyراهyکردنyپاکyبهyکهyاستyنوزادیyبهyکمکyبرای
yاساسیyنوزادyتنفسyآغازyبرایyکهyشودyمیyتغییراتیyآغازyسببyهواyورودy.بردyمیyنوزادyریهyداخلyبه

است.
yتأخیرy.تا پیش از پایان دقیقه طالیی، نوزاد باید به خوبی نفس بکشد یا تهویه برای او انجام شود
yدرyتأخیرy.باشدyداشتهyنیازyتنفسyآغازyبرایyتریyطوالنیyتهویهyبهyنوزادyشودyمیyسببyتهویهyآغازyدر

y.شودyمغزیyجدیyآسیبyسببyاستyممکنyتهویهyبرقراری
هر مرکز باید روشی معمول برای زمان کالمپ زدن یا بستن و بریدن بندناف داشته باشد. بهترین 
زمان بریدن ناف نوزاداِن نیازمند تهویه، مشخص نیست. احتمال مرگ در نوزادانی که طی دقیقه 
اول نفس نکشیده یا تهویه دریافت نکرده اند بیشتر است. بریدن بندناف نباید تهویه را به تأخیر 
y.اندازد. در برخی موارد، کالمپ زدن یا بستن و بریدن بندناف پس از آغاز تهویه صورت می گیرد
yازyترyسریعyاغلبyزدنyکالمپy.ببردyوyببنددyیاyزدهyکالمپyراyبندنافyتواندyمیyدومyماهرyفردکمکی

بندyبستنyاست.
مکان تهویه بستگی به در دسترس بودن مکان مناسب و بریده شدن یا نشدن بندناف پیش از 

آغاز تهویه دارد. 
گردآوری تجهیزات و امتحان کردن بگ و ماسک باید بخشی از آمادگی در هر تولدی باشد. 

y.استyدیرyخیلیyکشدyنمیyنفسyنوزادyوقتیyوسایلyدنبالyگشتن
انتخاب اندازه مناسب ماسک مهم است تا ماسک روی صورت محکم شود و راه هوایی در زمان 

تهویه باز نگه داشته شود.
yy.شودyنمیyمحکمyصورتyرویyخوبیyبهy،بزرگyخیلیyماسک
yy.ببنددyراyبینیyوyدهانyتواندyمیyکوچکyخیلیyماسک

yشودyمیyاستفادهyآناتومیکyماسکyازyکهyزمانیy.شودyاستفادهyآناتومیکyیاyگردyماسکyازyاستyممکن
yهایyلبه yدارای yهایyماسک y.شودyمی yمحکمyچانهyرویyگردyقسمتyو yبینی yرویyتر yباریک yقسمت
yمحکمyصورتyرویyترyآسانyوyگیرندyمیyشکلyصورتyوضعیتyباyمتناسبy،پذیرyانعطافyیاyبالشتکی

میyشوند.

توصیه آموزشي
yمحلyانتخابyوyبندنافyبریدنyوyبستنyیاyزدنyکالمپyزمانyانتخابyبرایyفراگیرانyهایyتصمیمyدرباره
yوضعیتyچگونهyدهیدyنشانy.کنیدyتمرینyدهندyمیyانجامyکهyراyاقداماتیyترتیبy.کنیدyگوyوyگفتyتهویه

نادرستyمیyتواندyسببyتهویهyغیرمؤثرyشود.
yماسکyباyهواییyراهyشدنyبستهy.شودyنمیyمحکمyصورتyرویyبزرگyخیلیyماسکyچگونهyدهیدyنشان
yوyپارهyهایyماسکyدهیدyنشانyتاyکنیدyاستفادهyموجودyهایyماسکyازy.دهیدyنمایشyراyکوچکyخیلی

معیوبyرویyصورتyمحکمyنمیyشوند. 1۳ب
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از یکی از فراگیران بخواهید 
گامyاجراییy"تهویه" را نشان دهد.

توضیح و نمایش دهید
با بگ و ماسک تهویه کنید

yyبکشیدyعقبyبهyکمیyراyسر
yyدهیدyقرارyصورتyرویyراyماسک
yyکنیدyمحکمyصورتyرویyخوبیyبهyراyماسک
yyکندyحرکتyآرامیyبهyسینهyقفسهyتاyبفشاریدyراyبگ
yyدهیدyتنفسyبارy40yدقیقهyهرyدر

yنوزادyکهyزمانیyتاyیاyثانیهy60yبرایyراyتهویهy،کندyمیyحرکتyتهویهyهرyباyسینهyقفسهyاگر
شروعyبهyنفسyکشیدنyکندyادامهyدهید.

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyدهندyوضعیتyسرyبه
yyدهندyقرارyصورتyرویyراyماسک
yyکنندyمحکمyصورتyرویyراyماسک
yyکندyحرکتyآرامیyبهyسینهyقفسهyتاyبفشارندyراyبگ
yyyدهندyتنفسyبارy40yدقیقهyهرyدر

به کمک فراگیران روشی برای تنظیم سرعت درست تهویه بیابید.

خود را بیازمایید )صفحه 31(

در زمان تهویه چه چیزی به شما اجازه مي دهد هوا را به داخل ریه هاي نوزاد 
حرکت دهید؟

yوضعیتyخمyشدهyسرyنوزادyبهyجلو
yمحکمyکردنyمناسبyماسکyرويyصورت

براي کمک به باز کردن راه هوایي نوزاد، به سر نوزاد چگونه وضعیت می دهید؟

yعقبyبهyکشیدهyکميy
yخیليyکشیدهyبهyعقب

پیش زمینه
مقدار هوای رسانده شده به ریه با هر تهویه با بگ و ماسک بستگی به سه عامل دارد:

yyماسکyوyصورتyبینyازyهواyنشتyمقدار
yyبگyفشردنyمدتyوyشدت
yy)pop-off(yفشارشکنyدریچهyشدهyتنظیمyعدد

yنوزادyطبیعیyکشیدنyنفسyمانندyسینهyقفسهyحرکاتyکهyکنیدyتنظیمyایyگونهyبهyراyورودیyهوایyمقدار
باشد.yهوایyخیلیyکم،yنوزادyراyبهبودyنمیyبخشد.yهوایyخیلیyزیادyسببyآسیبyبهyریهyهاyمیyشود.

yدریچهyتهویهyوسیلهyکهyصورتیyدرy.وسیله تهویه ممکن است دریچه فشارشکن داشته باشد یا نه
yراyبگyشماyکهyزمانیyحتیyدریچهyاینy.بدانیدyراyهواyخروجyبرایyشدهyتنظیمyعددyبایدyداردyفشارشکن
yدریچهyبستنyصورتyدرy.کندyمیyمحدودyراyریهyبهyشدهyفرستادهyهوایyمقدارyدهیدyمیyفشارyشدتyبه

هوایyبیشتریyواردyریهyخواهدyشد.yمقادیرyزیادyهواyمیyتواندyریهyهایyنوزادyراyپارهyکند.

توصیه آموزشي
جاگذاری ماسک برای تهویه، سه مرحله دارد. دو مرحله مهم و سخت در برقراری تهویه، یکی 
yفراگیران yاز y.نگهداشتن ماسک روی صورت است وضعیت دهی درست سر و دیگری محکم 
yدقتyسینهyقفسهyحرکاتyتغییراتyبهyوyتجربهyراyسرyنادرستyوyدرستyدهیyوضعیتyتاyبخواهید
yرویyماسکyکاملyچسباندنyبرایyراyدستyمناسبyوضعیتyتاyکنیدyکمکyفراگیرانyتکyتکyبهy.کنند

صورتyپیداyکنند.

yy.دهدyمیyفشارyپایینyبهyراyماسکyاشارهyانگشتyوyشستyانگشتyنوکy:دوانگشتیyروش
yy.گیردyمیyراyماسکyدورyCyحرفyشکلyبهyاولyانگشتyوyشستyانگشتy:ایyحلقهyروش

نشانyدهیدyچگونهyنگهyداشتنyماسکyهایyانعطافyپذیرyازyلبهyهاyسببyتغییرyشکلyآنyوyنشتyهواyمیyشود.
yپایینyبهy.کندyحمایتyراyچانهyوyداردyنگهyدرستyوضعیتyدرyراyسرyتواندyمیyفراگیرyهرyشویدyمطمئن
yهواییyراهyشدنyبستهyوyسرyشدنyخمyسببyتواندyمیyفکyوyچانهyکشیدنyباالyبدونyماسکyدادنyفشار
yحرکتyآرامیyبهyسینهyقفسهy،تهویهyهنگامyکهyدهندyادامهyزمانیyتاyراyخودyتمرینyبایدyفراگیرانy.شود

y.شوندyهواyنشتyمتوجهyخودyدستانyزیرyازyهواyخروجyاحساسyباyتاyکنیدyکمکyفراگیرانyبهy.کند
از فراگیران بخواهید 1 دقیقه کامل تهویه را ادامه دهند. ساعت شنی یا زمان سنج تلفن همراه، 
وسیله مناسبی برای اندازه گیری 1 دقیقه است. جریان یافتن هوا از بگ به ریه های نوزاد باید 
مالیم – و نه ناگهانی–  باشد. به فراگیران کمک کنید تا تهویه را با ضرباهنگ درست انجام دهند. 
yدقیقهyدرyبارy40yکنیدyمیyسعیyوقتیy.باشدyفراهمyهاyریهyازyهواyخروجyبرایyزمانy،هاyنفسyبینyباید

تهویهyانجامyدهید،yسرعتy30yتاy50yبارyدرyدقیقهyهمyقابلyقبولyاست.
yyyعددyآوردنyزبانyبهyزمانyدرyوy"سهy...yدوy...yیکy...yسهy...yدوy...یک"yبشماریدyبلندyصدایyبا

"یک"،yتنفسyبدهید.
yy.کنیدyاستفادهyسنجyزمانyیاyساعتyازyتنفسyضرباهنگyتنظیمyبرای
yyyتنفسy40yضرباهنگyحفظyدرyآنهاyبهyکهyراyمشهورyآهنگyیکyریتمyیاyعباراتyتاyبخواهیدyفراگیرانyاز

درyدقیقهyکمکyمیyکندyبهyخاطرyآورند.
فراگیرانyراyتشویقyکنیدyبهyیکدیگرyدرyآموختنyمهارتyتهویهyکمکyکنند. 1۴ب
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از یکی از فراگیران بخواهید 
"نفسyنمیyکشد-yقفسهyسینهyحرکتyندارد" را نشان دهد.

توضیح و نمایش دهید
اگر قفسه سینه بی درنگ حرکت نمی کند

yyکنیدyجاگذاریyدوبارهyراyماسک
yyدهیدyوضعیتyدوبارهyراyسر

اگر قفسه سینه به خوبی حرکت می کند، تهویه را یک دقیقه یا تا زمانی که 
نوزاد شروع به تنفس کند ادامه دهید

زمانی که نوزاد
yyyکندyگریه

یا
yyباشدyداشتهyمنظميyوyآرامyتنفس

تهویهyراyمتوقفyوyنوزادyراyباyمادرyپایشyکنید.

نوزادی که گریه نمی کند یا خوب نفس نمی کشد ممکن است
yyyباشدyداشتهyغیرطبیعیyیاyمنقطعyتنفس
yyنکشدyنفسyاصاًل

درyاینyحالتyبهyتهویهyباyحرکاتyمناسبyقفسهyسینهyادامهyدهید.

یا نوزاد ممکن است
yyباشدyداشتهyسطحیyیاyنامنظمy،تندyتنفس
yyباشدyداشتهyسینهyقفسهyشدنyتوکشیدهyباyهمراهyناله

yکمکyاوyتنفسyبرایyنیازyصورتyدرyوyکنیدyپایشyمادرyباyراyنوزادyحالتyاینyدر
بیشتریyفراهمyکنید.

هرyیکyازyانواعyتنفسyراyنمایشyدهید.

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyکنندyارزیابیyراyسینهyقفسهyحرکات
yyyسرyبهyدوبارهyدادنyوضعیتyوyماسکyدوبارهyجاگذاریyباyراyسینهyقفسهyحرکت

بهبودyدهند

yyدادنyنشانyبرایyکنندyاستفادهyنوزادyمانکنyیاyعروسکyیکyاز
°yکشیدنyنفسyخوبyیاyگریه
°yyغیرطبیعیyتنفسyیاyمنقطعyتنفس
yyکنندyتهویهyسینهyقفسهyمناسبyحرکتyباyهمراهyدقیقهyدرyبارy40yمیزانyبه

خود را بیازمایید)صفحه 33(
در حال تهویه نوزادي بدون نفس با بگ و ماسک هستید. قفسه سینه با هر 

تهویه به آرامی حرکت می کند. چه می کنید؟

yتهویهyراyقطعyمیyکنیدyتاyببینیدyآیاyنوزادyنفسyمیyکشد
yتهویهyراyادامهyدهید

نوزادي پس از 30 ثانیه تهویه با بگ و ماسک شروع به خوب نفس کشیدن 
مي کند. چه می کنید؟

yنوزادyراyباyمادرyبهyدقتyپایشyمیyکنید
yتنهاyمراقبتyمعمولyراyانجامyمیyدهید

پیش زمینه
yچندyازyپسyتنهاyنوزادیyاستyممکنy.بهبود وضعیت نوزاد ممکن است سریع یا آهسته رخ دهد
تهویهyشروعyبهyتنفسyکند.yوقتیyنوزادیyآهستهyترyبهبودyمیyیابدyبایدyبهyدنبالyعالیمyدیگرyگشت.

yyyتوانyنمیyراyعالمتyاینy.استyقلبyضربانyسریعyافزایشy،هواyباyهاyریهyبازشدنyعالمتyاولین
yپزشکیyگوشیyباyقلبyضربانyبهyدادنyگوشyیاyبندنافyضربانyلمسyنیازمندyآنyتشخیصy.دید

است.
yyyنوزادy.شودyمیyصورتیyپوستyرنگy.یابدyمیyبهبودyنوزادyعضالنیyتونyوyپوستyرنگyسپس

شروعyبهyحرکتyمیyکندyوyدیگرyشلyنخواهدyبود.
yy.شدyخواهدyآغازyنوزادyخودبخودیyتنفسy،پایانyدر

توصیه آموزشي
yسطحیy،آهسته y،تند yتنفس yبخواهید yفراگیران yاز y.دهید yنمایش yرا yتنفس yمختلف yالگوهای
yسینهyقفسهyشدنyکشیدهyتوyوyکنیدyتقلیدyخودyصدایyباyراyنالهy.دهندyتشخیصyراyنامنظمyو
تارنمای yدر yتوانیدyمی yرا yغیرطبیعی yتنفس yویدئوهای y.دهید yنشان yمانکن yیا yعروسکyبا yراy

www.globalhealthmedia.org بیابید. 

yyوyماسکyدوبارهyجاگذاریy.کنیدyتأکیدyتنفسyهرyبا yسینهyقفسهyحرکتyمشاهدهyاهمیتyبر
yاقدامyدوyاینy.دهیدyنمایشyفراگیرانyبهyراyزمانyهمyوyسریعyشکلyبهyسرyبهyدادنyوضعیت

y.دهدyمیyقرارyهدفyراyسینهyقفسهyنکردنyحرکتyدالیلyترینyشایع
yزمانyتاyنبایدyتهویهy.دهدyادامهyتهویهyبهyبایدyزایمانyعاملyنکشدyنفسyنوزادyاگرyکنیدyتأکید

نفسyکشیدنyنوزادyمتوقفyشود. 1۵ب
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چک لیست
yکنیدyخشکyکاملyطورyبهy

........................................................................ y
yyتشخیصyدهیدyگریهyنمیyکند

........................................................................ y
yنیازyصورتyدرyراyهواییyراهyوyداریدyنگهyگرمy

پاکyکنید
........................................................................ y

yyتنفسyراyتحریکyکنید
........................................................................ y
yتشخیصyدهیدyکهyبهyخوبیyنفسyنمیyکشد
........................................................................ y
yزدهyکالمپyراyبندنافy،هاyدستورعملyبراساسy

یاyنوارyببندیدyوyببُرید
........................................................................ y
yسرشyباالیy،ببریدyتهویهyمکانyبهyراyنوازدyy

بایستیدyوyاندازهyماسکyراyامتحانyکنید
........................................................................ y

yتهویهyکنیدy)پیشyازyپایانyیکyدقیقه(
........................................................................ y
yرا yسینه yقفسه yنکردن y/کردن yحرکت y

تشخیصyyدهید
........................................................................ y
yتشخیصyدهیدyکهyبهyخوبیyنفسyمیyکشد

........................................................................ y
yنوزادyراyباyمادرyپایشyyکنید

........................................................................ y
y،دهیدyادامهyنوزادیyاساسیyهایyمراقبتyبهyy
yراyتولدyثبتyبرگهy،کنیدyتعیینyراyنوزادyهویت
پرyکنیدyوyاقداماتyانجامyشدهyراyمرورyنمایید
.........................................................................yyyyy

توصیه آموزشي
در گروه کوچک فراگیران )حداکثر 6 نفر همراه با یک تسهیل گر(

yy.دهیدyنمایشyراyکمکیyفردyوyمادرyباyارتباطyبرقراریyوyتهویهy،طالییyدقیقه
yy.دهندyبازخوردyیکدیگرyبهyوyکنندyتمرینyدوyبهyدوyراyلیستyچکyفراگیران
yy.کنیدyتشویقyراyتمرینyحینyدرستyاقداماتyوyدهیدyپاسخyهاyپرسشyبه
yyyنشست(yکنندyمرورyنوزادyتنفسyبهyکمکyازyپسyراyخودyاقداماتyبخواهیدyفراگیرانyاز

جمعyبندی(.
y در زمان تولد چه رخ داد؟
y آیا شما مطابق با نمودار اجرایی پیش رفتید؟
y چه مراحلی خوب پیش رفت و کدام گام ها می توانست بهتر انجام شود؟
y از این مورد چه آموختید؟
y در نوبت بعدی چه کار متفاوتی خواهید کرد؟

yy.بگذاریدyاشتراکyبهyگروهyهمهyباyراyبازخوردهاy،تمرینyازyپس
yy.کنیدyمرورyراyگروهیyگویyوyگفتyهایyپرسش

گفت وگوی گروهی
در پایان هر تمرین، از فراگیران بخواهید تا به این پرسش ها در گروه کوچک 
پاسخ دهند. فراگیران را تشویق کنید درباره چگونگی کاربردی کردن مهارت های 
آموخته شده در عمل فکر کنند. سایر پرسش ها و پاسخ های فراگیران را یادداشت 

کنید.

11 .yنگهyگرمyراyاوyچگونهyدهید؟yمیyقرارyکجاyراyماسکyوyبگyباyتهویهyبهyنیازمندyنوزاد
میyدارید؟

21 .yنوزادyدرyبندنافyبریدنyوyبستنyنوارyیاyزدنyکالمپyبرایyمعمولyروشyشماyمرکزyدر
نیازمندyتهویهyچیست؟yچگونهyازyتأخیرyدرyآغازyتهویهyپیشگیریyمیyکنید؟

yو yطالیی yدقیقه y،گرyتسهیل
پاسخyهایyنوزادyراyنمایشyمیyدهد.

yدوyبهyدوyراyلیستyچکyفراگیران
yنفر yیکy.کنندyمیyتمرینyمانکن yبا
yدیگر yنفر yو yزایمان yعامل yنقش
yو yگیردyمی yعهده yبه yرا yمادر yنقش
yعاملyy.کندyمیyبیانyراyنوزادyپاسخ
yارتباطyمادرyyوyکمکیyفردyباyزایمان

برقرارyمیyکند.

yمرور yرا yخود yاقدامات yفراگیران
yدهندyمیyبازخوردyیکدیگرyبهyکرده
yو yجا yبه yجا yرا yشانyهایyنقش yو

دوبارهyتمرینyمیyکنند.

yنوزادیyمراقبتyبرایyبایدyفراگیران
باyشرایطyزیرyآمادهyباشند:

yyyکردن yپاک yاز yپس yکه yنوزادی
yنفس y،تحریک yو yهوایي yراه

نمیyکشد
yyy،تهویه yزمان yدر yکه yنوزادی

yyسینه yقفسه yمناسب yحرکت
ندارد

yyyتهویهyاندکیyازyپسyکهyنوزادی
آغازyبهyتنفسyمیyکند.

1۶ب

تمرین: دقیقه طالیی. تهویه
)35yتاy34yصفحه(



تمرین:
دقیقه طالیی - تهویه
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از یکی از فراگیران بخواهید 
گامyهایyاجرایی"درخواستyکمکyکنید"yوy"تهویهyراyبهبودyدهید"yرا 

نشان دهد.

توضیح و نمایش دهید
اگر نوزاد تنفس نمی کند، تهویه را ادامه دهید.

درخواست کمک کنید
درyصورتyامکانyازyیکyفردyکمکیyماهرyدرخواستyکمکyکنید

اگر قفسه سینه حرکت نمی کند تهویه را بهبود دهید
yyکنیدyجاگذاریyدوبارهyراyماسک
yyدهیدyوضعیتyدوبارهyسرyبه
yyکنیدyپاکyراyبینیyوyدهانyترشحات
yyکنیدyبازyکمیyراyدهان
yyدهیدyفشارyترyمحکمyراyبگ

اگرyبندنافyراyپیشyازyاینyنبریدهyاید،yاکنونyآنyراyببرید.

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyکنندyکمکyدرخواست
yyدهندyبهبودyراyتهویه

yyکنندyجاگذاریyدوبارهyراyماسک
yyدهندyوضعیتyدوبارهyسرyبه
yyکنندyپاکyراyبینیyوyدهانyترشحات
yyکنندyبازyکمیyراyدهان
yyدهندyفشارyترyمحکمyراyبگ

خود را بیازمایید )صفحه 37(

قفسه سینه نوزاد با تهویه حرکت نمي کند. چه مي کنید؟

yراهyهوایيyراyساکشنyوyنوزادyراyتحریکyمیyکنید
yگردنyتاyدهیدyمیyوضعیتyدوبارهyراyسرyوyکنیدyمیyجاگذاریyدوبارهyراyماسکy

کميyکشیدهyبهyعقبyباشد

نوزادي پس از تهویه با بگ و ماسک نفس نمي کشد. چه مي کنید؟

yراهyهوایيyراyساکشنyوyنوزادyراyتحریکyمیyکنید
yدرخواستyکمکyمیyکنیدyوyتهویهyراyادامهyمیyدهید

پیش زمینه
جابجایی ماسک و وضعیت دهی دوباره به سر اغلب حرکت قفسه سینه را بهبود می بخشد.

yyyدوباره yرا yماسک y،کنیدyمی yحس yیا yشنویدyمی yماسک yاطراف yاز yرا yهوا yخروج yکه yزمانی
جاگذاریyکنید.

yyyدرyفکyوyچانهyکشیدنyجلوyوyباالyباyراyسرyدرسِتyوضعیتy.بکشیدyعقبyبهyاندکیyراyسر
yراyسینهyقفسهyحرکتyهاyگامyاینyاگرy.کنیدyحفظy،دهیدyمیyفشارyپایینyبهyراyماسکyکهyحالی

y.کنیدyاجراyراyبعدیyهایyگامy،نبخشیدyبهبود
yازyپاک کردن ترشحات دهان و بینی و بازکردن دهان می تواند به آسانی ادغام شود. پیش
yپیشگفتyگامyدوyاگرy.نماییدyبازyکمیyراyدهانyوyکنیدyپاکyراyترشحاتy،ماسکyدوبارهyجاگذاری
yکمکyفکyکشیدنyجلوyوyباالyوyدهانyکردنyبازy.کنیدyساکشنyنشدyسینهyقفسهyحرکتyبهyمنجر

y.برداریدyراyآخرyگامyکندyنمیyحرکتyهنوزyسینهyقفسهyاگرy.نبنددyراyهواییyراهyزبانyکندyمی
yفشارyترyمحکمyراyبگy.فشردن محکم تر بگ مقدار هوای ورودی به ریه ها را افزایش می دهد

yموردyبیشتریyهوایyوyداردyفشارشکنyدریچهyتهویهyبگyاگرy.گیردyصورتyبیشتریyتهویهyتاyدهید
y.کنیدyنگاهyسینهyقفسهyحرکتyبهyدقتyبهy.کنیدyتهویهyدوبارهyاحتیاطyباyوyببندیدyراyدریچهyاستyنیاز

y.دهیدyکاهشyراyورودیyهوایyمقدارyکندyمیyحرکتyزیادyمیزانyبهyسینهyقفسهyاگر

توصیه آموزشي
yسینهyقفسهyحرکتyازy،سازیyشبیهyباyچگونهyدهیدyنشانyفراگیرانyبهyنوزادyمانکنyازyاستفادهyبا
yنشانy.داریدyنگهyفشردهyراyآنyوyدهیدyفشارyمحکمyراyتهویهyبهyمربوطyبالشتکy.کنندyپیشگیری
yانگشتyیکyگذاشتنy.کندyنمیyحرکتyخوبیyبهyسینهyقفسهy،تهویهyهرyباyحالتyاینyدرyکهyدهید
yسینهyقفسهyزیادyحرکتyچنینyهمy.شودyمیyسینهyقفسهyحرکتyمانعyنیزyنوزادyمانکنyگردنyروی

راyنمایشyدهید.
yهاyگامyاینyسپردنyبخاطرyبرایyراهیyبخواهیدyفراگیرانyازy.کنیدyتأکیدyتهویهyبهبودyگامyپنجyبر
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از یکی از فراگیران بخواهید 
پرسشyارزیابیy"ضربانyقلب؟"yرا نشان دهد

توضیح و نمایش دهید

ضربان قلب را پس از یک دقیقه ارزیابی کنید تا تصمیم بگیرید آیا تهویه 
کافی است یا خیر:

yyکنیدyاحساسyراyبندنافyضربان
yیا
yyدهیدyگوشyقلبyضربانyبهyپزشکیyگوشیyبا

yyاستyآهستهyیاyطبیعیyقلبyضربانyآیاyبگیریدyتصمیمyسرعتyبه
yyاستyطبیعیy،بیشترyوyدقیقهyدرyبارy100yقلبyضربان
yyاستyآهستهy،دقیقهyدرyبارy100yازyکمترyقلبyضربان

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyکنندyاحساسyراyبندنافyضربان
yyکنندyگوشyقلبyضربانyبهyپزشکیyگوشیyیکyبا
yyاستyآهستهyیاyطبیعیyقلبyضربانyآیاyبگیرندyتصمیمyسرعتyبه

خود را بیازمایید )صفحه 39(

شما براي نوزادي تهویه با بگ و ماسک را آغاز کرده اید. چه زمانی باید ضربان 
قلب را اندازه بگیرید؟

yپسyازyهرy10yتهویهyباyبگ
yپسyازyانجامyیکyدقیقهyتهویه

شما بندناف را براي شمارش ضربان قلب لمس مي کنید اما ضرباني احساس 
نمي کنید. کار بعدي شما چیست؟

yباyگوشيyپزشکيyضربانyقلبyراyگوشyدهید
yاقدامyبیشتريyانجامyنمیyدهید.yنوزادyفوتyکردهyاست

پیش زمینه
yکهyمعناستyاینyبهyآهستهyقلبyضربانy.ضربان طبیعی قلب نوزاد تندتر از بزرگساالن است
yًمعموالyکندyمیyحرکتyبهyشروعyخوبیyبهyسینهyقفسهyکهyزمانیy.شودyنمیyهاyریهyواردyکافیyهوای
yرخyنوزادyتنفسyآغازyازyپیشyطبیعیyطورyبهyاتفاقyاینy.یابدyمیyافزایشyسرعتyبهyقلبyضربان

y.بکشدyنفسyنوزادyوyشودyطبیعیyقلبyضربانy،تهویهyقطعyازyپیشyاستyمهمy.دهدyمی
ماهر  کمکی  فرد  یک  یابد.  ادامه  دقیقه  یک  باید  تهویه  قلب،  ضربان  اندازه گیری  از  پیش 

می تواند ضربان قلب را بدون قطع تهویه اندازه بگیرد.
مهم این است که ابتدا تهویه آغاز شود و سپس در صورت پایین ماندن ضربان قلب، گام های 
yیاyدارندyپایینyقلبyضربانyوyکشندyنمیyنفسyکهyبزرگساالنیyبرایy.بهبود تهویه برداشته شود
yمیyسینهyقفسهyفشردنyنوزادانyدرy.گیردyمیyانجامyسینهyقفسهyفشردنy،ندارندyقلبyضربانyاصاًل
yعدمyصورتyدرyتوانyمیy،باشدyدسترسyدرyپیشرفتهyمراقبتyاگرy.کندyپیداyتداخلyتهویهyباyتواند
yبایدyتهویهy،نوزادانyدرy.دادyانجامyراyسینهyقفسهyفشردنy،تهویهyبهبودyدنبالyبهyقلبyضربانyافزایش

اولyانجامyگیرد.

توصیه آموزشي
yویژهyهایyکنندهyتنظیمyباy.دهیدyنمایشyراyآهستهyوyطبیعیyقلبyضربانy،نوزادyمانکنyیاyعروسکyبا
yضربانyکهyفردیyکهyکنیدyکارyطوریy)قلبyضربانyوyتهویهyبهyمربوطyبالشتکyشامل(yسازیyشبیه
yقلبyضربانyتعدادy،کنیدyمیyاستفادهyنوزادyمانکنyازyاگرy.ببیندyراyآنهاyنتواندyگیردyمیyاندازهyراyقلب

نوزادyراyرویyمیزyضربهyبزنید.
بهyفراگیرانyکمکyکنیدyبهyسرعتyضربانyقلبyطبیعیyوyآهستهyراyتشخیصyدهند.

yyyراyآهستهyقلبyضربانyتاyبشمارندyاستراحتyحالyدرyراyخودyقلبyضربانyتوانندyمیyفراگیران
y.کنندyاحساس

yyyبهyداردyدقیقهyدرyضربهy100yحدودyضرباهنگyکهyراyمعروفyترانهyیکyبخواهیدyفراگیرانyاز
yمترونومyازyیاyبزنیدyضربهyمیزyرویyطبیعیyقلبyضربانyتعدادyدادنyنشانyبرایy.آورندyخاطر

استفادهyکنید.
yy.کنندyبیانyآهستهyوyطبیعیyقلبyضربانyبندیyطبقهyبرایyراyخودyروشyبخواهیدyفراگیرانyاز 1۸ب
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از یکی از فراگیران بخواهید 
تصمیمyگیریyدرyبارهyyضربانyقلب"طبیعی"yیاy"آهسته"yرا نمایش دهد

توضیح و نمایش دهید
اگر ضربان قلب طبیعی است و نوزاد نفس نمی کشد یا تنفس منقطع دارد

yyدهیدyادامهyراyتهویه
yyنماییدyگیریyاندازهyراyقلبyضربانyدقیقهy5yتاy3yهرyوyکنیدyارزیابیyراyتنفسyپیوسته
yyبگیریدyمشاورهyپیشرفتهyمراقبتyاجرایyبرای

اگر ضربان قلب آهسته است
yyدهیدyادامهyوyبهبودyراyتهویه
yyنماییدyگیریyاندازهyراyقلبyضربانyدقیقهy5yتاy3yهرyوyکنیدyارزیابیyراyتنفسyپیوسته
yyبگیریدyمشاورهyپیشرفتهyمراقبتyاجرایyبرای

اگر ضربان قلب آهسته و نوزاد پس از 20 دقیقه هنوز نفس نمی کشد
yyبگذاریدyمیانyدرyمادرyوyپدرyباyراyموضوع
yyباشیدyداشتهyمدنظرyراyتهویهyتوقف

اگر نوزاد پس از 10 دقیقه ضربان قلب و تنفس ندارد
یا

زمانی که ماسراسیون مشهود است
تهویهyراyمتوقفyکنید

نوزادی که پس از تولد هرگز ضربان قلب نداشته و نفس نکشیده، مرده 
به دنیا آمده است.

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

yyاستyنیازyموردyمراقبتیyچهyزیرyشرایطyبرایyبگیرندyتصمیم
yyمداومyپایشy-کندyمیyتنفسyبهyشروعyنوزادy،استyطبیعیyقلبyضربان
yyyبرایyمشاورهy،تهویهyادامهy-yکشدyنمیyنفسyنوزادy،استyطبیعیyقلبyضربان

تصمیمyگیریyانجامyمراقبتyپیشرفته
yyyمشاورهy،تهویهyادامهyوyبهبودy-کشدyنمیyنفسyنوزادy،استyآهستهyقلبyضربان

برایyتصمیمyگیریyمراقبتyپیشرفته،yمدنظرyداشتنyقطعyتهویهyپسyازy20yدقیقه
yyتهویهyقطعy-yکشدyنمیyنفسyتهویهyدقیقهy10yازyپسy،نداردyقلبyضربان

yyبگیرندyمشاورهyپیشرفتهyمراقبتyاجرایyبرای
yyکنندyگوyوyگفتyیابدyانتقالyآنجاyبهyاستyقرارyنوزادyکهyمرکزیyوyخانوادهyبا

خود را بیازمایید )صفحه 41( 

نوزادي 3 دقیقه با بگ و ماسک تهویه شده است. ضربان قلب وي آهسته 
است. چه مي کنید؟

yتهویهyراyمتوقفyمیyکنید
yگامyهايyبهبودyتهویهyراyانجامyمیyدهیدyوyحرکتyقفسهyسینهyراyارزیابيyمیyکنید

پس از 10 دقیقه  تهویه با بگ و ماسک همراه با حرکت مناسب قفسه سینه، 
نوزاد نفس نمي کشد و ضربان قلب ندارد )نه ضربان بندناف و نه ضربان 

قلب با گوشي پزشکي( چه مي کنید؟

yتهویهyراyمتوقفyميyکنید.yنوزادyفوتyکردهyاست
yتهویهyراy10yدقیقهyدیگرyادامهyميyدهید

پیش زمینه
طی تهویه، پیوسته تنفس را ارزیابی کنید و هر 3 تا 5 دقیقه ضربان قلب را اندازه گیری نمایید. 
یک فردکمکی ماهر می تواند با تناوب بیشتر، حرکت قفسه سینه را مشاهده و ضربان قلب 

را پایش کند. 
yدرy.گاه تهویه به قدری مؤثر است که نوزاد احساس می کند نیازی به نفس کشیدن ندارد
y.دهیدyکاهشyراyتهویهyتعدادyآرامیyبهy،استyطبیعیyقلبyضربانyوyصورتیyنوزادyرنگyکهyحالی
yراyنوزادyیاyکنیدyدرخواستyتخصصیyمشاورهyدادهyادامهyراyتهویهyکشدyنمیyنفسyهنوزyنوزادyاگر

y.دهیدyانتقال
نوزادان  شد.  خواهند  سالم  و  می یابند  بهبود  خوبی  به  تهویه،  نیازمند  نوزادان  از  بسیاری 
yقلبyضربانyیاyمشکلyتنفسy.نیازمند تهویه به مدت 5 دقیقه یا بیشتر، باید پایش مداوم شوند
yیاyتخصصیyمشاورهyدرخواستyوyتهویهyادامهyبهyنوزادyنیازyمعنایyبهyتهویهyتوقفyازyپسyآهسته
yهایyمراقبتyیاy/وyاضافیyاکسیژنy،مکانیکیyتهویهyنیازمندyاستyممکنyنوزادیyچنینy.استyانتقال

پیشرفتهyباشد.

توصیه آموزشي
چگونگیyدرخواستyمشاورهyدربارهyمراقبتyپیشرفتهyراyنمایشyدهید:

yyy،کشدyنمی yنفس yخوبیyبه y/کشدyنمی yنفس yاصاًل( yکنید yشناسایی yرا yاصلی yمشکل y:وضعیت
ضربانyقلبyآهستهyاست(

yyyتنفسyبهyکمکyبرایyشدهyانجامyاقداماتy،تولدyزمانy،بارداریyعوارضyهرگونهy:زمینهyپیش
نوزادyوyپاسخyنوزادyراyشرحyدهید

yyکنیدyتوصیفyراyانجامyحالyدرyهایyحمایتyوyاخیرyمعاینهyهایyیافتهy:ارزیابی
yyyگوyوyگفتyپیشرفتهyمراقبتyمکانyوyانتقالyبهyنیازy،انجامyحالyدرyمناسبyمراقبتyدربارهy:پاسخ

کنید
yمراقبتyبرایyنوزادyانتقال yزمانyدرyنوزادyگیرندهyمرکزyوyخانوادهyبا yارتباط yبرقراریyاهمیتyبر
yبرایyتوانyمیyتولدyثبتyبرگهyازyچگونهyدهندyتوضیحyبخواهیدyفراگیرانyازy.نماییدyتأکیدyپیشرفته

مستندسازیyمراقبتyهاyبهرهyبرد.
1۹ب
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از یکی از فراگیران بخواهید 
گامyاجراییy"باyمادرyپایشyکنید"yرا نشان دهد

توضیح و نمایش دهید
نوزادی که تهویه دریافت کرده نیازمند پایش مداوم است

yyتنفس
yyقلبyضربان
yyرنگ
yyدما

اگر نوزاد به کمک برای تنفس نیاز داشته است
yyکنیدyطوالنیyراyپوستyباyپوستyمراقبت
yyدهیدyادامهyنوزادیyاساسیyهایyمراقبتyفوریyاجرایyباyراyکار
yyyراyشدهyانجامyهایyمراقبتy)49yصفحهy،مراقبانyراهنمای(yبالینی yثبتyبرگهyدر

یادداشتyکنید

در صورت نیاز به انتقال، مادر و نوزاد را با هم منتقل کنید
yyدهیدyادامهyراyپوستyباyپوستyمراقبت
yyنماییدyپایشyراyنوزاد
yyکنیدyوگوyگفتyگیرندهyمرکزyبا
yyباشیدyداشتهyمدنظرyراyتغذیهyجایگزینyهایyروش

از خانواده حمایت کنید
yyنماییدyبرقرارyارتباطyشانyمذهبyوyفرهنگyباyمتناسبyخانوادهyبا
 

برای بار دیگری که یک نوزاد نیازمند کمک به تنفس خواهد شد آماده 
شوید
yy)بندیyجمعyنشست(yکنیدyمرورyراyشدهyانجامyاقداماتyگروهyاعضایyدیگرyبا
yy)47yصفحهy،مراقبانyراهنمای(yکنیدyضدعفونیyراyشدهyاستفادهyوسایل
yyyبماندyباقيyدسترسyدرyوyتمیزyبعدیyاستفادهyبرایyکهyبگذاریدyجایيyراyوسایل

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید دو به دو تمرین کنند

باyمادریyکهyنوزادشyنیازمندyمراقبتyپیشرفتهyاستyگفتyوگوyکنند

خود را بیازمایید )صفحه 43(
نوزادي نیاز به تهویه با بگ و ماسک داشته است. او تنفس تند دارد. چه باید 

بکنید؟

yمادرyوyنوزادyراyبهyحالyخودyرهاyمیyکنیدyتاyاستراحتyکنند
yمادرyباyاوyپایشyبهyوyکنیدyمیyyیادداشتyراyاقداماتy،دادهyتوضیحyراyنوزادyوضعیتy

برايyتصمیمyگیريyبهyمراقبتyپیشرفتهyادامهyمیyدهید

نوزادي به دلیل تنفس مشکل به بیمارستان منطقه اي انتقال مي یابد. به مادر چه 
توصیه اي  مي کنید؟

yبهyاوyتوصیهyميyکنیدyحداقلyیکyهفتهyازyمسافرتyپرهیزyکند
yبهyاوyتوصیهyميyکنیدyدرyصورتyامکانyبهyهمراهyنوزادشyبرود

پیش زمینه
نوزادی که تهویه دریافت کرده ممکن است تنها نیاز به مراقبت های معمول و اساسی نوزادی 
yدریافتyتهویهyکهyنوزادانیyهمهy.داشته یا نیازمند انتقال برای دریافت مراقبت پیشرفته باشد
yباyپوستyمراقبتyازyاستyممکنyوyدارندyدماyوyرنگy،قلبyضربانy،تنفسyپایشyبهyنیازyکنندyمی
yبندنافyمناسبyمراقبتyوyگردندyمعاینهy،شوندyوزنyبایدyچنینyهمyآنهاy.ببرندyسودyطوالنیyپوست

وyنیزyویتامینyکاyدریافتyکنندy)مراقبت های اساسی همه نوزادان را ببینید(.
y،استفادهyازyپسy.شویدyآمادهyبعدیyتولدyبرایyکهyاستyمهمy،نوزادyیکyتنفسyyبهyکمکyازyپسy
yهمyفوریyکردنyتمیزy.باشدyدسترسyدرyبعدیyتولدyبرایyتاyکنیدyضدعفونیyراyوسایلyدرنگyبی

آسانyترyوyهمyمؤثرترyازyانجامyاینyکارyپسyازyگذشتyزمانyاست.
مراقبت های  برای طراحی  تا  یادداشت کنید  تولد  ثبت  برگه  را در  انجام شده  مراقبت های 

بعدی مورد استفاده قرار گیرد یا همراه نوزاد انتقال یابد.

توصیه آموزشي
yنوزادyدمایyوyرنگy،قلبyضربانy،تنفسy،مراقبyکهyچنانyهمy.کنیدyتأکیدyمادرyباyارتباطyانجامyبر
y.استyغیرطبیعیyیاyطبیعیyحیاتیyعالئمyازyیکyکدامyدهدyتوضیحyمادرyبهyتواندyمیyکندyمیyپایشyرا
yبهyکمکyدربارهyهاyخانوادهyمعمولyهایyپرسشyوyکنندyبازیyراyمادرyنقشyکنیدyتشویقyراyفراگیران
yمرگyوyبیماریyپیرامونyمذهبیyوyفرهنگیyرفتارهایyدربارهy.بپرسندyراyتولدyازyپسyنوزادyتنفس
yسالمتyوyپستانyازyمراقبتyدربارهyمادرyبهyتوصیهyبرایy.کنیدyکنکاشyفراگیرانyباyمنطقهyآنyدر
yقلمyازyیاyاضافیyمواردyوyببینیدyراyآموزشyموردyمنطقهyتولدyثبتyهایyبرگهy.باشیدyآمادهyباروری

y.کنیدyمقایسهy)49yصفحهy،مراقبانyراهنمای(yتولدyثبتyبرگهyنمونهyباyراyافتاده
yبرای yشدهyاستفاده yوسایل yنگهداری yو yکردن yضدعفونیyبه yمربوط yهایyروشyو yهاyدستورعمل

تهویهyراyدرyمنطقهyشناساییyکنید.
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)45yوy44yچک لیستتمرین: تهویه مداوم با ضربان قلب طبیعي یا آهسته )صفحه
yراyسینهyقفسهyنکردنyحرکتyوyتنفسyنداشتنy

تشخیصyدهید
........................................................................... y

yکنیدyکمکyدرخواستy
yاکنونy،ایدyنبریدهyراyبندنافyاینyازyپیشyتاyاگر y

ببرید.
........................................................................... y

yتهویهyراyادامهyدهیدyوyبهبودyبخشید
........................................................................... y

yنداشتنyتنفسyراyتشخیصyدهید
........................................................................... y
yضربانyقلبyطبیعيyیاyآهستهyراyتشخیصyدهید
........................................................................... y
yyتشخیصyدهیدyنوزادyنفسyميyکشدyیاyنميyکشد
........................................................................... y
yباy،استyطبیعيyقلبyضربانyوyکشدyميyنفسyاگرyy

مادرyپایشyکنید
یا y

yآهسته yقلب yضربان yیا yکشدyنمي yنفس yاگر y
yمراقبتyبهyتصمیمyوyدهیدyادامهyراyتهویهy،است

پیشرفتهyبگیرید
........................................................................... y

yyباyمادرyوyخانوادهyارتباطyبرقرارyکنید
........................................................................... y
y،دهید yادامه yنوزادی yاساسی yهایyمراقبت yبه y
yراyتولدyثبتyبرگهy،کنیدyتعیینyراyنوزادyهویت
پرyکنیدyوyاقداماتyانجامyشدهyراyمرورyنمایید
........................................................................... y

yوسایلyراyضدعفونیyکنید
........................................................................... y

پیش زمینه و توصیه آموزشي
در گروه کوچک فراگیران )حداکثر 6 نفر همراه با یک تسهیل گر(

yyyارتباطyکمکيyفردyوyمادرyباyوyدهیدyنمایشyراyآهستهyیاyطبیعيyقلبyضربانyباyمداومyتهویه
y.نماییدyبرقرار

چهار سناریوی متفاوت را نشان دهید:
yyمداومyپایشy–yکندyمیyکشیدنyنفسyبهyشروعyنوزادy،استyطبیعیyقلبyضربان
yyyگیریyتصمیمyبرایyمشاورهy،تهویهyادامهy–yکشدyنمیyنفسyنوزادy،استyطبیعیyقلبyضربان

انجامyمراقبتyپیشرفته
yyyyبرایyمشاورهy،تهویهyادامهyوyبهبودy–yکشدyنمیyنفسyنوزادy،استyآهستهyقلبyضربان

تصمیمyگیریyyمراقبتyپیشرفته،yمدنظرyداشتنyقطعyتهویهyپسyازy20yدقیقه
yyتهویهyقطعy–yکشدyنمیyنفسyتهویهyدقیقهy10yازyپسy،نداردyقلبyضربان
yy.کنیدyتشویقyراyتمرینyحینyدرستyاقداماتyوyدهیدyپاسخyهاyپرسشyبه
yy.)بندیyجمعyنشست(yکنندyمرورyنوزادyتنفسyبهyکمکyازyپسyراyخودyاقداماتyبخواهیدyفراگیرانyاز

y در زمان تولد چه رخ داد؟
y آیا شما مطابق با نمودار اجرایی پیش رفتید؟
y چه مراحلی خوب پیش رفت و کدام گام ها می توانست بهتر انجام شود؟
y از این مورد چه آموختید؟
y در نوبت بعدی چه کار متفاوتی خواهید کرد؟
yy.بگذاریدyاشتراکyبهyگروهyهمهyباyراyبازخوردهاy،تمرینyازyپس
yy.کنیدyمرورyراyگروهیyگویyوyگفتyهایyپرسش

گفت و گوی گروهی
در پایان تمرین، از فراگیران بخواهید به این پرسش ها در گروه کوچک پاسخ دهند. 
فراگیران را تشویق کنید درباره چگونگی کاربردی کردن مهارت های آموخته شده در 

عمل فکر کنند. باقی پرسش ها و پاسخ های فراگیران را یادداشت کنید.
11 .yراyاوyوyتهویهyراyنوزادyتوانیدyمیyچگونهy،نداردyحضورyزایمانyزمانyدرyدومyماهرyفردyاگر

ارزیابیyکنید؟
21 اگرyنوزادیyنیازyبهyتهویهyمداومyبیشyازyچندyدقیقهyدارد،yکجاyمراقبتyمیyشود؟.
31 بهyچهyدالیلیyنوزادyراyبهyمرکزyدیگرyانتقالyمیyدهید؟.
41 درyبرقراریyارتباطyباyخانوادهyنوزادyبدحالyیاyفوتyشدهyچهyچالشyهاییyدارید؟.

yضربانyباyمداومyتهویهy،گرانyتسهیل
yنمایش yرا yآهسته yیا yطبیعي yقلب

ميyدهند.

yچکyمانکنyبا yدوyبهyدوyفراگیران
yنفرyیکy.کنندyميyتمرینyراyلیست
y.کندyمیyایفا yراyزایمانyعاملyنقش
yکمکیyفردyیاyمادرyنقشy،دومyفرد
yنوزادyپاسخyوyگیردyمیyعهدهyبهyرا
yبا yزایمان yعامل y.کندyمی yبیان yرا
yبرقرار yارتباط yمادر yو yکمکی yفرد

میyکند.

yمرور yرا yخود yاقدامات yفراگیران
yمی yبازخورد yیکدیگر yبه yکرده
yجاyبهyجاyراyشانyهایyنقشyوyدهند

وyدوبارهyتمرینyمیyکنند.

yنوزادیyمراقبتyبرایyبایدyفراگیران
باyشرایطyزیرyآمادهyباشند:

yyکندyنميyحرکتyyسینهyقفسه
yyyآهسته yیا yطبیعي yقلب yضربان

yبدون yیا yتنفس yدارای yو yدارد
تنفسyاست
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ضدعفوني و امتحان کردن وسایل پس از هر بار استفاده*

براي ضدعفوني کردن
y yو yبگ yبیرون y،دستکش yپوشیدن yبا کردن(:  ازتمیز  پیش  )درست  کنید  پاک 

yبیرونyچنینyهمy.کنیدyپاکyدرصدy0/5yکلریyمحلولyبهyآغشتهyگازyباyراyماسک
yپسy،کردyبازyکردنyتمیزyبرايyراyساکشنyداخلyتوانyنميyاگرy.کنیدyپاکyراyپوار

ازyاستفادهyآنyراyدورyبیندازید.

y .کنیدyجداyهمyازyکاملyراyوسایلyاجزايy:جدا کنید

y yوyگرمyآبyباyراyمشاهدهyقابلyآالیندهyموادyدیگرyوyترشحاتy،خونyy:تمیز کنید
y.بشوییدyصابون

y yبا yیا yکنید yاستریل yاتوکالو yبا yرا yاجزا yتمام y:کنید قوي  یا ضدعفوني  استریل 
yشیمیایيyموادyدرyکردنyورyغوطهyیاyدقیقهy20yمدتyبهyدادنyبخارyیاyجوشاندن
yباyکردنyضدعفونيyازyپسy.کنیدyضدعفونيyشدتyبهyمناسبyکنندهyضدعفونی

موادyشیمیایي،yوسایلyراyباyآبyجوشیدهyآبyبکشید.

y .شوندyخشکyکاملyدهیدyاجازهyاجزاyکردنyسرهمyازyپیشy:خشک کنید

y yاجزايy.کنیدyبازبینيyاحتماليyآسیبyوyتمیزیyنظرyازyراyاجزاyهمهy:سرهم کنید
بگyوyماسکyوyساکشنyراyرويyهمyسوارyکنید.

براي امتحان کردن
بگ و ماسک تهویه

yyyبگyفشردنyبا yببینید yوyبفشارید yراyبگy.دهیدyقرارyتهویهyبگyرويyراyماسک
yبراي yابزار yدهدyمي yنشان yکار yاین y.خیر yیا yشودyمي yباز yبیمار yسمتyبه yدریچه

رساندنyهواyبهyبیمارyآمادهyاست.

To disinfect

• Wipe (immediate pre-cleaning):  While wearing 
gloves, wipe the outside of the ventilation bag and 
mask with a gauze soaked in 0.5% chlorine solution.  
Also wipe the outside of a bulb suction device.  If the 
suction device cannot be opened for cleaning inside, 
discard it after use.

• Disassemble:  Take apart the devices completely. 

• Clean:  Wash in warm soapy water to remove visible 
blood, secretions, and other contaminated matter.

• Sterilize or high-level disinfect:  Sterilize all parts 
by autoclaving or high-level disinfect parts by boiling 
or steaming for 20 minutes or submersion in an 
appropriate chemical disinfectant.  Rinse in boiled 
water after chemical disinfection.

• Dry:  Allow all parts to dry completely before 
reassembly.

• Reassemble:   Inspect all pieces for cleanliness and 
damage.  Put together the pieces of the ventilation 
bag and mask and suction device.

*   Reprocessing Guidelines for Basic Neonatal 
Resuscitation Equipment in Resource-Limited Settings, 
available at www.path.org/publications/detail.
php?i=2601 and at http://hbs.aap.org

To test

Ventilation bag and mask
• Put the mask on the ventilation bag.  Squeeze the 

bag and look for the valve in the patient outlet to 
open as you squeeze.  This shows the device is ready 
to deliver air to a patient.

• Seal the mask tightly to the palm of your hand and  
squeeze hard enough to open the pressure release  
valve.  Listen for the sound of air escaping. This shows 
that air which cannot be delivered safely to the baby 
will escape through the pressure relief valve.  

• Maintain the tight seal and check that the bag re-
inflates after each squeeze.  This shows that fresh air 
will enter the bag through the inlet valve.  

Suction device
• Squeeze the bottom portion of the suction device 

and hold the squeeze.  Block the opening of the 
tip against the palm of your hand and release the 
squeeze.  The suction device should not expand until 
the tip is unblocked.

To ensure equipment is ready for use 
at all times

• Repair or replace any equipment that is 
 damaged or does not function.  

Correct a problem when it occurs.
 
• Store disinfected equipment in a protected,  

safe place where it can be accessed easily.   
Store in a closed metal or plastic container that has 
been high-level disinfected.  Keep all equipment 
together where it will be used.

 
• Dispose of contaminated supplies and handle   

contaminated linen properly.   
Restock with clean supplies and linen.

 

Disinfecting and testing equipment after every use*
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yyyتاyبفشاریدyراyبگyمیزانيyبهyوyبچسبانیدyخودyدستyکفyبهyمحکمyراyماسک
yميyنشانyکارyاینy.کنیدyگوشyهواyنشتyصدايyبهy.شودyبازyفشارشکنyدریچه

دهدyهوايyاضافيyکهyنبایدyبهyنوزادyبرسدyازyاینyدریچهyخارجyميyشود.

yyyپسyبگyکهyکنیدyامتحانy.بچسبانیدyخودyدستyکفyبهyمحکمyچنانyهمyراyماسک
yهوايyدهدyميyنشانyکارyاینy.خیرyیاyشودyميyپرyخودyبهyخودyفشردنyبارyهرyاز

تازهyازyدریچهyوروديyواردyبگyميyشود.

وسیله ساکشن
yyyببندیدyدستyکفyباyراyوسیلهyنوکy.داریدyنگهyفشردهyوyدهیدyفشارyراyساکشنyته

وyفشارyراyبردارید.yتاyوقتيyنوکyآنyبستهyاستyساکشنyنبایدyبادyشود.

براي اطمینان از این که وسایل همیشه آماده استفاده است
y  یا تعویض یا درست کار نمي کند، تعمیر  هر وسیله اي را که آسیب دیده 

کنید. 
هرyمشکليyرخyدادyهمانyوقتyآنyراyاصالحyکنید.

y  وسایل ضدعفونی شده را در مکاني امن و ایمن که به راحتي در دسترس
yشدهyقويyضدعفونيyکهyپالستیکيyیاyفلزيyایyمحفظهyباشد نگه داري کنید. از
yجاyیکyکنیدyاستفادهyخواهیدyميyکهyراyوسایليyهمهy.کنیدyاستفادهyکارyاینyبراي

وyدرyکنارyهمyنگهyدارید.

y  مواد و وسایل آلوده را دور بریزید و پارچه هاي آلوده را به روش مناسب
جا به جا کنید. 

وسایلyوyپارچهyهايyتمیزyراyجایگزینyکنید.
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 * Reprocessing Guidelines for Basic Neonatal Resuscitation Equipment in
Resource-Limited Settings, available at www.path.org/publications/de-
tail.php?i=2601 and at http://hbs.aap.org



1( در دقیقه طالیی پس از تولد باید: 
1 نوزاد1را1حمام1کرد	.
1 جفت 1را1خارج1کرد	.
1 ضربان1قلب1را1ارزیابی1کرد	.
1 در1صور	1نیاز1به1تنفس1نوزاد1کمک1کرد	.

10( نوزادی پس از تولد ساکت و شل است و نفس نمی کشد. او به گام های نخستین 
تحریک تنفس هم پاسخ نمی دهد.اقدام بعدی چیست؟

1 به1پشت1او1بزنیم	.
1 نوزاد1را1سرو1ته1نگه1داریم	.
1 دنده1ها1را1فشار1دهیم	.
1 تهویه1را1آغاز1کنیم	.

2( به منظور آماده شدن برای تولد نوزاد:
1 فردی1که1بتواند1کمک1کند1را1شناسایی1می1کنیم1و1اقداما	1مهم1را1با1هم1مرور1می1کنیم	.
1 از1همه1به1جز1مادر1می1خواهیم1که1اتاق1را1ترک1کنند	.
1 فقط1در1صور	1نیاز1به1وسایل،1آنها1را1آماده1می1کنیم1	.
1 نیاز1به1کمک1نداریم	.

11( در چه شرایطی باید نوزاد را ساکشن کنید؟
1 نوزادی1که1پس1از1تولد1گریه1می1کند	.
1 نوزادی1که1پس1از1تولد1گریه1می1کند1اما1در1مایع1آمنیوتیک1مکونیوم1وجود1دارد	.
1 هنگامی1که1ترشحا	،1دهان1و1بینی1را1بسته1است	.
1 پیش1از1این1که1نوزاد1را1خشک1کنید	.

3( برای آماده کردن محل زایمان:
1 تمام1درها1و1پنجره1ها1را1باز1می1کنیم1تا1هوای1تازه1به1داخل1بیاید	.
1 اتاق1را1تاریک1می1کنیم	.
1 مطمئن1می1شویم1که1محل،1گرم،1روشن1و1تمیز1است	.
1 دمای1اتاق1را1پایین1نگه1می1داریم	.

12( ساکشن غیرالزم یا مکرر نوزاد می تواند 
1 سبب1قطع1نفس1نوزاد1شود	.
1 سبب1آغاز1سرفه1و1نفس1نوزاد1می1شود	.
1 نوزاد11را1تحریک1می1کند1گریه1کند	.
1 ضربان1قلب1نوزاد1را1افزایش1می1دهد	.

4( برای گرم نگه داشتن نوزاد چه کاری باید انجام دهید؟
1 تمام1پنجره1ها1را1باز1کنید	.
1 بالفاصله1پس1از1تولد1نوزاد1را1حمام1کنید	.
1 بطری1های1آ	1گرم1کنار1پوست1نوزاد1بگذارید	.
1 نوزاد1را1در1تماس1پوست1با1پوست1مادر1قرار1دهید	.

13( کدام یک از جمله های زیر در مورد تهویه با بگ و ماسک درست است؟
1 ماسک1باید1چشم1ها1را1بپوشاند	.
1 هوا1باید1بتواند1از1بین1ماسک1و1صور	1خارج1شود	.
1 بگ1را1باید1طوری1فشار1داد1که1قفسه1سینه1حرکا	1مالیم1داشته1باشد	.
1 بگ1را1باید1طوری1فشار1داد1که1بین1801تا11001تنفس1در1دقیقه1بدهد.	.

5( برای تمیز نگه داشتن نوزاد چه کاری انجام می دهید؟
1 پیش1از1تماس1با1نوزاد1دست1ها1را1می1شوییم1و1به1مادر1کمک1می1کنیم1پیش1از1تغذیه1از1پستان1	.

دست1هایش1را1بشوید
1 از1دستگاه1ساکشن1بدون1تمیز1کردن1دوباره1استفاده1می1کنیم	.
1 بند1ناف1را1به1صور	1محکم1می1پوشانیم	.
1 به1نوزاد1دست1نمی1زنیم	.

14( هنگام تهویه با بگ و ماسک، قفسه سینه نوزاد حرکت نمی کند. اقدام بعدی 
چیست؟ 

1 قطع1تهویه	.
1 جاگذاری1بهتر1ماسک1به1طوری1که1بهتر1چفت1شود	.
1 زدن1پشت1نوزاد	.
1 دادن1دارو1به1نوزاد	.

6( چه نوزادی می تواند مراقبت معمول پس از تولد را دریافت کند؟ 
1 نوزادی1که1نفس1نمی1کشد1	.
1 نوزادی1که1تنفس1منقطع1دارد1	.
1 نوزادی1که1گریه1می1کند1و/1یا1به1خوبی1نفس1می1کشد1	.
1 نوزادی1که1شل1است1	.

15( وقتی می توانید تهویه را قطع کنید که
1 نوزاد1آبی1و1شل1باشد	.
1 ضربان1قلب1نوزاد1کم1است	.
1 ضربان1قلب1طبیعی1است1و1قفسه1سینه1حرکت1نمی1کند	.
1 ضربان1قلب1طبیعی1است1و1نوزاد1گریه1می1کند1یا1نفس1می1کشد	.

7( مراقبت معمول پس از تولد در یک نوزاد سالم شامل موارد زیر است
1 خشک1کردن،1برداشتن1پارچه1های1خیس1و1حمام1کردن1نوزاد	.
1 خشک1کردن،1برداشتن1پارچه1های1خیس1و1گذاشتن1نوزاد1در1تماس1پوست1به1پوست1با1مادر	.
1 حمام1کردن1و1پوشاندن1لباس1های1تمیز1به1نوزاد	.
1 خشک1کردن1و1پیچاندن1نوزاد1در1مالفه1های1خیس	.

16( ضربان قلب نوزاد تازه متولد شده باید 
1 سریع1تر1از1ضربان1قلب1تان1باشد	.
1 آهسته1تر1از1ضربان1قلب1تان1باشد	.
1 پیش1از1خشک1کردن1نوزاد1اندازه1گیری1شود	.
1 تنها1زمانی1که1نوزاد1گریه1می1کند،1اندازه1گیری1شود	.

8( در مراقبت معمول، بند ناف چه زمانی پس از تولد باید کالمپ زده یا نواری دور 
آن بسته و بریده شود؟

1 پس1از1خروج1جفت	.
1 تقریبًا111تا131دقیقه1پس1از1تولد	.
1 بی1درنگ1پس1از1تولد1نوزاد	.
1 پیش1از1گریه1کردن1نوزاد	.

17( نوزادی که تهویه دریافت می کند
1 نیاز1است1به1صور	1پیوسته1به1همراه1مادر1مشاهده1شود	.
1 نمی1تواند1تغذیه1شود	.
1 همیشه1نیاز1به1مراقبت1پیشرفته1دارد	.
1 باید1بی1درنگ1آنتی1بیوتیک1دریافت1کند	.

9( نوزادی پس از تولد ساکت و شل است و نفس نمی کشد. چه اقدامی الزم است؟
1 نوزاد1را1کامل1خشک1کنیم	.
1 نوزاد1را1تکان1دهیم	.
1 آ	1سرد1به1صورتش1بزنیم	.
1 نوزاد1را1سر1و1ته1کنیم	.

18( کی باید بگ، ماسک و دستگاه ساکشن ضد عفونی شود؟ 
1 پس1از1هر1بار1استفاده	.
1 تنها1هنگامی1که1در1ظاهر1کثیف1باشد	.
1 هفتگی	.
1 ماهانه	.

پرسش نامه ارزیابی دانش
برای هر پرسش بهترین جواب را انتخاب نمایید، دور گزینه درست خط بکشید

تهویه با بگ و ماسک - ارزیابی مهارت
پیشyازyارزیابیyبالینیyساختاریyوyهدفمند)y،)OSCEاینyارزیابیyراyباyفراگیرانyکاملyکنید

yyبخوانیدyبلندyصدایyباyراyزیرyراهنمای
yyنماییدyاستفادهyمهارتyدهیyنمرهyبرایyدارyشمارهyهایyزیرِگامyتوضیحاتyاز
yyنماییدyثبتyراyشدهyانجامyدرستyتالشyاولینyدرyکهyهاییyگامyتعداد
yyبدهیدyبازخوردyفراگیرانyبه
yyشودyانجامyدرستyهاyگامyهمهyتاyدهیدyادامهyجاییyتاyراyارزیابی

yنوزادy.ایدyکردهyامتحانyراyساکشنyوسیلهyوyماسکyوyبگyوyایدyشدهyآمادهyتولدyبرایy.داریدyحضورyرسیدهyنوزادyیکyزایمانyبرایyشما"

راyخشکyوتحریکyمیyکنیدyاماyنوزادyنفسyنمیyکشد.yبهyمنyنشانyدهیدyچگونهyتهویهyراyبرقرارyمیyکنید."

                   انجام شد   انجام نشد         1. تهویه با بگ و ماسک را آغاز می کند 
y yyyyy...............................................................................................yدهدyمیyقرارyتهویهyمحلyدرyراyنوزاد
y y yyy....................................................................................................yایستدyمیyنوزادyسرyباالی
y yy yy..........................................................................................yکندyمیyانتخابyراyماسکyدرستyاندازه

2. با بگ و ماسک تهویه می کند
y yyyy .........................................................................yدهدyمیyوضعیتyعقبyبهyکشیدهyکمیyراyسر
y yyyyy........................................................................................yگذاردyمیyصورتyرویyراyماسک
y yyyy...........................................................................................yکندyمیyمحکمyصورتyرویyراyماسک
y yyyyy..................................................................yشودyایجادyسینهyقفسهyآرامyحرکتyتاyفشاردyمیyراyبگ

3. تهویه را ادامه می دهد)به مدت 1 دقیقه(
y y yyy...................................yکندyحرکتyآرامیyبهyسینهyقفسهy،تنفسyهرyباyکهyایyگونهyبهyکندyمیyتهویه
yy yyyyyyyy.......y)استyقبولyقابلyهمyدقیقهyدرyتنفسy50yتاy30(yدقیقهyدرyبارy40yضرباهنگyباyکندyمیyتهویه

به سرعت: "با تهویه قفسه سینه نوزاد حرکت نمی کند. به من نشان دهید چه کاری برای بهبود تهویه انجام می دهید."
4. تهویه را بهبود می دهد

y y yyyy..........................................................................................................کندyمیyجاگذاریyدوبارهyراyماسک
y yyy yy....................................................................................................yدهدyمیyوضعیتyدوبارهyسرyبه
y yyyyy....................................................................................................yکندyمیyپاکyراyبینیyوyدهانyترشحات
y yyy y..................................................................................................................................yکندyمیyبازyراyدهان
y yyyyy................................................................................................................yدهدyمیyفشارyترyمحکمyراyبگ

 از 14  نمره در اولین تالش 
 )امضای تسهیل گر( همه گام های به درستی انجام شده 

ارزیابی دانش – پاسخ نامه
yب؛y.8yب؛y.7yج؛y.6yالف؛y.5yد؛y.4yج؛y.3yالف؛y.2yد؛y.1
yد؛y.15yب؛y.14y13.ج؛yالف؛y.12yج؛y.11yد؛y.10yالف؛y.9

y.16الف؛y.17yالف؛y.18yالف
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yتوانyمیyراyارزیابیyروشyاینy.خیرyیاyاندyآموختهyراyنوزادyتنفسyبهyکمکyاساسیyهایyگامyفراگیرانyآیاyکندyمشخصyکهyاستyاینy)OSCEs( ارزیابی های بالینی ساختاری و هدفمندyکاربرد
yکاملyارزیابیyهرyکهyاستyمهمyبسیارy.نمودyاسفادهyدفعاتyبهyتکرارyقابلیتyباyتمرینیyعنوانyبهyهمچنینyوyخیرyیاyهستyآموزشیyدورهyقبولیyشایستهyفراگیرyیکyآیاyکهyاینyتشخیصyبرای

y.شودyگرفتهyنظرyدرyفراگیرyآموختنyوyبازبینیyبرایyفرصتyیکyعنوانyبه
yنشانyفراگیرyاقدامyهرyبهyراyنوزادyپاسخy،کنیدyمیyاستفادهyنوزادyسازyشبیهyازyاگرy.کنیدyبیانyشدهyدادهyنشانyقرمزyرنگyباyکهyراyهاییyراهنماییy.بخوانیدyفراگیرyبرایyبلندyصداریyباyراyسناریو
yاستفادهyصورتyدرy.کندyنمیyگریهyنوزادyدهیدyنشانyسازyشبیهyرویy،کندyمیyارزیابیyراyگریهyفراگیرyوقتیyنمونهyبرایy.بگوییدyکلماتyباyراyپاسخy،نوزادyمانکنyازyاستفادهyصورتyدرy.دهید
yهاyراهنماییyبیانyزمانyدرyجزy.بزنیدyعالمتyراy"نشدyانجام"yیاy"شدyانجام"yگزینهy،اقدامyهرyبرایy،کنیدyمیyمشاهدهyراyفراگیرyشماyکهyچنانyهمy.کندyنمیyگریهyنوزادyبگوییدyنوزادyمانکنyاز
yبهترyتواندyمیyبعدیyنوبتyدرyیاyدادهyانجامyکهyاقداماتیyدربارهyتاyکندyمیyکمکyفراگیرyبهyهاyپرسشyاینy.بپرسیدyراyالفyآسکیyزیرyشدهyنوشتهyپرسشy5y،آسکیyتکمیلyازyپسy.بمانیدyساکت
yمهارتyدربارهyراyخودyنظرy.آورندyیادyبهyراyدرستyهایyگامyتوانندyمیyبهترyبعدیyنوبتyدرyکنندyشناساییyراyخودyاشتباهاتyتوانندyمیyکهyفراگیرانیy.دهدyانجامyدرونیyبازتابy،دهدyانجام

فراگیرyتنهاyدرyپایانyانجامyکارyوyپسyازyپاسخyویyبهy5yپرسشyپیشگفتyبهyویyبگویید.
آسکی الف – ارزیابی الف

راهنمای تسهیل گر: توضیحات سناریوی زیر را بخوانید.
yکارyپایانyتاyاماy،کنمyمیyبیانyراyنوزادyپاسخyمنy.دهیدyنشانyمنyبهyدهیدyمیyانجامyکهyراyاقداماتیyسپسyوyدهیدyگوشyدقتyباyًلطفاy.بخوانمyشماyبرایyراyنقشyایفایyموردyیکyخواهمyمیyمن"

هیچyبازخوردیyنخواهمyداد."
yمراقبتyوyتولدyبرایyوyکنیدyمعرفیyراyخودy.آیدyمیyدنیاyبهyنوزادyدیگرyدقیقهy10yازyکمترy.نداردyوجودyبارداریyدرyایyعارضهyهیچy.شویدyمیyفراخواندهyرسیدهyنوزادyیکyزایمانyبرایyشما"

نوزادyآمادهyشوید."

انجام نشدانجام شد
...................................................................................................................................yکندyمیyمرورyراyاضطراریyبرنامهyوyانتخابyراyکمکیyفرد
................................................................................................................... y)تمیز y،روشن y،گرم( yکندyمی yآماده yزایمان yبرای yمکانی
...............................................................................................................................................................................................yشویدyمیyراyهاyدست
مکانی برای احیا آماده می کند و کارکرد بگ، ماسک و ساکشن را امتحان می کند ..............................................................................





*






به سرعت: پس از 5 تا 7 دقیقه، نوزاد را به فراگیر بدهید و بگویید: "در مایع آمنیوتیک مکونیوم وجود دارد. نوزاد روی شکم مادر قرار گرفته است. 
به من نشان دهید چگونه از این نوزاد مراقبت می کنید."

کامل خشک می کند ............................................................................................................................................................................................

حوله خیس را کنار می گذارد ...........................................................................................................................................................................
*





به سرعت: نشان دهید نوزاد گریه نمی کند. بگویید: "مکونیوم دهان نوزاد را بسته است."
......................................................................................................................................................... yکشدyنمیyنفسyنوزادyکهyدهدyمیyتشخیص
......................................................................................................................................... yکندyمیyتمیزyراyهواییyراهyوyدهدyمیyوضعیتyسرyبه
با مالش پشت تنفس را تحریک می کند ..........................................................................................................................................................




*





به سرعت: نشان دهید نوزاد به خوبی نفس می کشد )گریه می کند(
......................................................................................................................yکشدyمیyنفسyخوبیyبهyوyکندyمیyگریهyنوزادyدهدyمیyتشخیص
...........................................................................................................................................................yبردyمیyوyبنددyمیyیاyزدهyکالمپyراyبندناف
...................................................................................yگذاردyمیyکالهyنوزادyسرyرویyوyدهدyمیyقرارyمادرyپوستyباyپوستyتماسyدرyراyنوزاد
.................................................................................................................................................................................yکندyمیyبرقرارyارتباطyمادرyبا











از پرسش های زیر برای کمک به فراگیر برای ارزیابی مهارت خود استفاده کنید و سپس به او بازخورد دهید:
y.2آیاyشماyمطابقyباyنمودارyاجراییyپیشyرفتید؟ y y y y yداد؟yرخyچهyتولدyزمانyدرy.1

y.4ازyاینyموردyچهyآموختید؟ y yشود؟yانجامyبهترyتوانستyمیyهاyگامyکدامyوyرفتyپیشyخوبyمراحلیyچهy.3
y.5درyنوبتyبعدیyچهyکارyمتفاوتیyخواهیدyکرد؟

نمره دهی:
موفقیتyدرyگذراندنyآسکیyنیازمندyکسبy9yنمرهyدرستyازyمجموعy12yوyنیزyانجامyدرستyمواردyستارهyدارy)*(yاست.

  تعداد پاسخ های درست...........................   امضای تسهیل گر ...........................

آسکی ب – ارزیابی ب
راهنمای تسهیل گر: توضیحات سناریوی زیر را بخوانید.

yاماy،کنمyمیyبیانyراyنوزادyپاسخyمنy.دهیدyنشانyمنyبهyدهیدyمیyانجامyکهyراyاقداماتیyسپسyوyدهیدyگوشyدقتyباyلطفًاy.بخوانمyشماyبرایyراyنقشyایفایyموردyیکyخواهمyمیyمن"

تاyپایانyکارyهیچyبازخوردیyنخواهمyداد."

yراyوسایلyوyشوییدyمیyراyهاyدستy،کنیدyمیyانتخابyتهویهyبرایyمکانیy،کنیدyمیyشناساییyراyکمکیyفردyشماy.شویدyمیyفراخواندهy)ماههy7/5(yهفتهy34yنوزادyیکyزایمانyبرایyشما"

امتحانyمیyکنید.yنوزادyبهyدنیاyمیyآید.yمایعyآمنیوتیکyشفافyاست.yبهyمنyنشانyدهیدyچگونهyازyاینyنوزادyمراقبتyمیyکنید."

انجام نشدانجام شد

............................................................................................................................................................................................yکندyمیyخشکyکامل

.............................................................................................................................................................................yگذاردyمیyکنارyراyخیسyحوله






به سرعت: نشان دهید نوزاد گریه نمی کند. شما ترشحی در دهان و بینی نوزاد نمی بینید و صدای ترشحات را نمی شنوید.
..........................................................................................................................................yکندyمیyتمیزyراyهواییyراهyوyدهدyمیyوضعیتyسرyبه
با مالش پشت تنفس را تحریک می کند ............................................................................................................................................................


*




به سرعت: نشان دهید نوزاد نفس نمی کشد.
..............................................................................................................................................................yکشدyنمیyنفسyنوزادyدهدyمیyتشخیص
....................................................................yدهدyمیyوضعیتyتهویهyبرایyمادرyشکمyرویyیاyبردyمیyتهویهyمکانyبهyراyنوزادyوyبردyمیyراyبندناف
...................................................................................y)y.............yثانیهyدر(yکندyمیyآغازyراyتهویهyطالییyدقیقهyپایانyازyپیشyتاyماسکyوyبگyبا
ماسک روی صورت محکم می شود به طوری که قفسه سینه حرکت می کند ...........................................................................................

)y...........yثانیهyدرyسینهyقفسهyمالیمyحرکتyمؤثر)آغازyتهویهyآغازyزمان
با سرعت 40 بار در دقیقه تهویه می کند )30 تا 50 بار در دقیقه هم قابل قبول است( ..................................................................................
تنفس و حرکت قفسه سینه را ارزیابی می کند ...............................................................................................................................................
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*









به سرعت: نشان دهید نوزاد نفس نمی کشد.
...........................................................................................................................................................yکشدyنمیyنفسyنوزادyدهدyمیyتشخیص
.................................................................................................................................................................................. yکندyمیyکمکyدرخواست
....................................................................................................................................................................................... yدهدyمیyادامهyتهویهyبه









به سرعت: نشان دهید قفسه سینه حرکت نمی کند.
پس از اجرای یک یا دو گام بهبود تهویه بگویید قفسه سینه اکنون حرکت می کند.

ماسک را دوباره جاگذاری می کند ..................................................................................................................................................................

به سر دوباره وضعیت می دهد ..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................yکندyمیyپاکyراyبینیyوyدهانyترشحاتyنیازyصورتyدر

.....................................................................................................................................................................................yکندyمیyبازyکمیyراyدهان

...........................................................................................................................................................................yدهدyمیyفشارyyترyمحکمyراyبگ

*
*










به سرعت: نشان دهید قفسه سینه حرکت نمی کند و تعداد ضربان قلب طبیعی است.
.....................................................................................................yاستyطبیعیyقلبyضربانyتعدادyاماyکشدyنمیyنفسyنوزادyدهدyمیyتشخیص
........................................................................................................................................................................................yدهدyمیyادامهyراyتهویه







به سرعت: )پس از 3 دقیقه( نشان دهید تعداد ضربان قلب 120 بار در دقیقه است و نوزاد نفس می کشد.
.........................................................................................................yاستyطبیعیyقلبyضربانyتعدادyوyکشدyمیyنفسyنوزادyدهدyمیyتشخیص
......................................................................................................................................................................................yکندyمیyمتوقفyراyتهویه
.........................................................................................................................yکندyمیyبرقرارyارتباطyمادرyباyوyگیردyمیyنظرyزیرyدقیقyراyنوزاد









از پرسش های زیر برای کمک به فراگیر برای ارزیابی مهارت خود استفاده کنید و سپس به او بازخورد دهید:
y.2آیاyشماyمطابقyباyنمودارyاجراییyپیشyرفتید؟ y y y y yداد؟yرخyچهyتولدyزمانyدرy.1

y.4ازyاینyموردyچهyآموختید؟ y yشود؟yانجامyبهترyتوانستyمیyهاyگامyکدامyوyرفتyپیشyخوبyمراحلیyچهy.3
y.5درyنوبتyبعدیyچهyکارyمتفاوتیyخواهیدyکرد؟

نمره دهی:
موفقیت در گذراندن آسکی نیازمند کسب 17 نمره درست از مجموع 23 و نیز انجام درست موارد ستاره دار )*( است.

  تعداد پاسخ های درست...........................   امضای تسهیل گر ........................... 2۳ب



yگام yهر y،مراقبان yراهنمای yدر
yرنگ yآبی yکادر yیک yاجرایی
yبرای yهاییyپرسش yحاوی
yو yشماyمرکز yدر yمراقبت yبهبود
yپایش yآنچه yبرای yپیشنهادهایی
yاین yاز yلیستی y.دارد yشودyمی
yشدهyگردآوریyاینجا yهاyپرسش
yدربارهyکندyکمکyفراگیرانyبهyتا
yپایشyقابلyهایyفرجامyترینyمهم
وyبهبودyدرyمرکزyخودyyبیندیشند.

مهارت های  تمرین  زمان  در 
تعهد به ایجاد تغییر

yyyبهبود yبرای" yقسمت yبه
yو y"شما yمرکز yدر yمراقبت
شود"  yمی yپایش yچه yآن"
yاشاره yمراقبان yراهنمای yدر

نمایید.
yyyبهyتاyببریدyبهرهyهاyپرسشyاز

yاختالف yدرباره yوگو yگفت
yاستyتوصیهyموردyچهyآنyبین
وyوضعیتyکنونیyکمکyکند.

yyyپایشyآنچه"yپیشنهادهایyاز
yبه yتا yکنید yاستفاده y"شودyمی
yدرباره yاطالعات yگردآوری
yمراقبت yفرجام yو yفرایند

کمکyکند.

تعهد به ایجاد تغییر و بهبود مراقبت در مرکزتان
صفحه

آنچه پایش می شودبراي بهبود مراقبت در مرکز شماراهنمای مراقبان

چگونه عامل زایمان جدید برای کمک به تنفس نوزاد تربیت می شود؟7
آیا همه عامل زایمان ها در مرکز شما برای کمک به تنفس نوزاد تربیت شده اند؟چگونه عامل زایمان مهارت های خود را حفظ می کند و بهبود می بخشد؟

مسئول تهیه تجهیزات تمیز و در دسترس برای هر تولد کیست؟9
آیا تجهیزات کمک به تنفس نوزاد در همه تولدها در دسترس است؟برای کمک در شرایط اضطراری، فرد ماهر دوم چگونه در دسترس قرار می گیرد؟

آیا همه نوزادان پس از تولد کامل خشک می شوند؟چه کسی مسئول تهیه پارچه برای خشک کردن و پوشاندن نوزاد است؟13

آیا همه نوزادان در بدو تولد برای نیاز به مراقبت ارزیابی می شوند؟15
آیا در همه زایمان ها فردی ماهر که بتواند به تنفس نوزاد کمک کند حضور دارد؟

هر چند وقت یک بار نوزادانی متولد می شوند که پس از خشک کردن کامل گریه نمی کنند؟

آیا همه نوزادان در بدو تولد تماس پوست با پوست دریافت می کنند؟17
آیا همه نوزادان در یک ساعت اول تولد تغذیه با شیرمادر را آغاز می کنند؟

به چه دالیلی برخی نوزادان تماس پوست با پوست را پس از تولد دریافت نمی کنند؟ 
چه کسی تنفس نوزاد را بررسی و به مادر در آغاز تغذیه با شیرمادر کمک می کند؟

آیا برای همه نوزادان کالمپ زدن بندناف با 1 تا 3 دقیقه تأخیر صورت می گیرد؟19
هر چند وقت یک بار پس از کالمپ زدن یا نوار بستن و بریدن بندناف، خونریزی رخ می دهد؟

آیا همه وسایل و تجهیزات در تماس با بندناف ضدعفونی شده اند؟

شما چگونه ترشحات راه هوایی را پاک می کنید؟23
اگر از ساکشن استفاده می کنید، آیا پیش از استفاده بعدی ضدعفونی می شود؟

هر جند وقت یک بار نوزادان نیازمند ساکشن ترشحات راه هوایی هستند؟
چه تعداد از نوزادانی که گریه می کنند )مراقبت معمول(، ساکشن غیرالزم راه هوایی می شوند؟

ارزیابی خوب نفس کشیدن نوزاد چقدر طول می کشد؟25
چه تعداد از نوزادانی که پس از خشک کردن گریه نمی کنند، پس از پاک کردن راه هوایی )در صورت نیاز( و تحریک، شروع 

به نفس کشیدن می کنند؟

آیا برای همه نوزادانی که نفس نمی کشند تهویه در دقیقه اول آغاز می شود؟چه کسی نوزاد را تهویه می کند؟ پرستاران، ماماها و پزشکان چه نقشی ایفا می کنند؟29

چه تعداد از موارد تهویه با میزان درست 40 بار تنفس در دقیقه انجام می شود؟مشکل ترین بخش تهویه با بگ و ماسک چیست؟31

اگر نوزادی با تهویه به سرعت شروع به تنفس نکند چه می کنید؟33
چه کسی نوزاد تهویه شده با بگ و ماسک را پایش می کند؟ مراقبت مادر و نوزاد در کجا انجام می شود؟

برای چه تعداد از نوزادانی که پس از تحریک، گریه نمی کنند یا خوب نفس نمی کشند، در کمتر از 1 دقیقه تهویه با بگ 
و ماسک آغاز می شود؟

شایع ترین مشکل در زمان تهویه با بگ و ماسک چیست؟37
شایع ترین دلیل حرکت نامناسب قفسه سینه در زمان تهویه چیست؟

چه تعداد از نوزادانی که تهویه می شوند، نیاز به تهویه طوالنی )بیش از 1 دقیقه( دارند تا تنفس خود به خودی پیدا کنند؟
چه تعداد از نوزادان نیازمند اجرای گام های بهبود تهویه هستند؟

وقتی نوزادی در حال تهویه است، چه کسی برای ارزیابی ضربان قلب در دسترس است؟39
آیا ارتباط و کارگروهی خوبی در مورد نوزاد نیازمند به تهویه مداوم وجود دارد؟

چند وقت یک بار فرد ماهر کمکی برای ارزیابی ضربان قلب در زمان انجام تهویه در دسترس است؟

پس از دریافت تهویه، نوزادان چه مشکالتی را تجربه می کنند؟41
برای مراقبت از نوزاد نیازمند تهویه مداوم چه امکاناتی در دسترس است؟

چه تعداد از نوزادان نیازمند تهویه با بگ و ماسک، نیاز به مراقبت پیشرفته دارند؟
چه تعداد از نوزادان به عنوان مرده زایی تازه رخ داده دسته بندی می شوند؟
چه تعداد  از نوزادان به عنوان مرده زایی ماسره شده دسته بندی می شوند؟

با چه چالش هایی در زمان انتقال یک نوزاد و مادر برای مراقبت های پیشرفته مواجهید؟ 43
آیا سیاست و روشی برای ضدعفونی کردن، نگه داری و در دسترس بودن وسایل تمیز وجود دارد؟

آیا همه نوزادان برگه ثبت مراقبت های زمان تولد دارند؟
2۳آیا وضعیت همه نوزادان )زنده، فوت شده، انتقال یافته برای مراقبت های پیشرفته( در زمان ترک مرکز ثبت شده است؟



توضیح و نمایش دهید
بهبود مراقبت، زندگی بخش است. دانستن چگونگی انجام مراقبت درست، 
همیشه برای حفظ زندگی کافی نیست. این دانش باید در عمل به کار آید.
گذراندن کارگاه آموزشی کمک به تنفس نوزاد تنها اولین گام در بهبود 

کیفیت مراقبتی است که شما ارائه می کنید. 

پس از این دوره با اجرای گام های زیر متعهد به ایجاد تغییر شوید:
11 yشناساییyحیطهyهایyنیازمندyبهبود.
21 طراحیyسازyوyکاریyبرایyتمرینyپیوستهyوyبازبینیyمواردyمراقبتyشده.
31 ایجادyتغییراتyبهبودyدهندهyمراقبت.

به گفت و گو دعوت کنید
11 شماyمیyخواهیدyچهyکارهاییyراyدرyآیندهyمتفاوتyانجامyدهید؟.

21 چهyکارهاییyراyمیyخواهیدyدیگرyانجامyندهید؟.

31 چگونهyمیyخواهیدyاینyتغییراتyراyاجراییyکنید؟.

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید

11 .yتولدyزمانyدرyمراقبتyبهترینyانجامyبرایyراهنماییyعنوانyبهyراyاجراییyنمودار
مرورyکنند.

21 .y"شودyمیyپایشyآنچه"yوy"مراقبتyبهبودyبرایyهاییyپرسش"y،مراقبانyراهنمایyدر
راyمرورyکنند.

31 .yدرyمرکزشانyدرyاکنونyهمyآنچهyوyاستyتوصیهyموردyآنچهyبینyاختالفyموارد
حالyاجراستyراyمشخصyنمایند.

41 برخیyحیطهyهاyراyبرایyتمرینyبیشترyوyبهبودyمراقبتyمشخصyکنند..

توصیه آموزشی
yوyمادرانyمراقبتyبهبودyنخستyگامyتنهاyآموزشیyکارگاهyکهyشوندyمتوجهyکنیدyکمکyفراگیرانyبه
yمراقبتyکهyداشتyخواهندyراyبختyاینyگردندyبازمیyخودyکارyسرyبهyفراگیرانyوقتیy.استyنوزادان
yمراقبتyبهبودyبرایyاجراییyبرنامهyوyباشندyتغییرyبهyمتعهدyکنیدyکمکyفراگیرانyبهy.بخشندyبهبودyرا

y.باشندyداشتهyخودyمرکزyدر

yمرکزyدرyآنچهyوyاندyآموختهyدورهyاینyدرyآنچهyبینyاختالفyمواردyدربارهyبخواهیدyفراگیرانyاز
yبه گفت و گو دعوت کنیدyهایyپرسشyسمتyبهyراyگروهy.کنندyگوyوyگفتyدهندyمیyانجامyخود
yتاyبنویسیدyبزرگyایyبرگهyرویyراyگروهyهایyپاسخy.دهیدyسوقyاختالفyمواردyاینyازyبرخیyدرباره
yبخواهیدyفراگیرانyازyتوانیدyمیy.بیاویزندyجاییyدرyوyدارندyنگهyخودyمرکزyدرyراyآنyبتوانندyفراگیران

y.کنندyامضاyراyبرگهyاینyزیرy،تغییرyبهyخودyعزمyاثباتyبرای

yاینyآموزشیyمحتوایyچگونهyکهyمسئلهyاینyدانyنشانyبرایy"تمرین را تسهیل کنید"yبخشyاز

yدرyکهyاجراییyنمودارy.ببریدyبهرهy،کندyکمکyبهبودyنیازمندyهایyحیطهyشناساییyبهyتواندyمیyدوره
y.استyکردهyترyبرجستهyراyپایشyنیازمندyکلیدیyهایyفرجامyوyاقداماتyبرخیy،شدهyآوردهyجاyاین
yآبیyکادرyدرy"آنچه پایش می شود"yوy"برای بهبود مراقبت در مرکز شما"yبخشyهایyپرسشyبه
yتوصیهyموردyچهyآنyبینyهاییyاختالفyچهyبپرسیدyفراگیرانyازy.کنیدyاشارهyمراقبانyراهنمایyرنگ
yراyمراقبتیyهایyاختالفyاینy.داردyوجودyاجراستyحالyدرyمرکزشانyدرyاکنونyهمyآنچهyوyاست
yمرکزyدرyمراقبتyبهبودyسمتyبهyمهمیyهایyگامyتواندyمیyکهyاحتمالیyتغییراتyوyدهیدyتوضیح

y.کنیدyبیانyراyباشد

yایyمنطقهyیاyمحلیyمسئولyاینyازy.باشدyحاضرyگوyوyگفتyاینyدرyبخواهیدyمحلیyمسئولyیکyاز
yباyمسئوالنyمدنظرyشدهyبیانyاهدافyسازیyهمسانyچیست؟yکیفیتyبهبودyبرایyاهدافشyبپرسید

اهدافyفراگیران،yمیyتواندyسببyشودyهمهyافرادyباyهمکاریyیکدیگرyمراقبتyراyبهبودyبخشند.
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نمودار اجرایی
ویراست دوم

برای تولد آماده شوید
نمودار کمک به بقای مادر را ببینید

تولد

گریه می کند؟

خوب نفس می کشد

نفس می کشد

نفس می کشد

نفس
 نمی کشد

طبیعی

آهسته

نفس نمی کشد
ضـربان قلـب؟

نفس نمی کشد

نفس نمی کشد
قفسه سینه حرکت نمی کند

نفس می کشد؟

کامل خشک کنید

گرم نگه دارید
تنفس را بررسی کنید

بند ناف را ببرید

مراقبت اساسی برای همه نوزادان
)نمودار ECEB را ببینید(

*تجهیزات کمک به تنفس نوزاد

پس از استفاده، بی درنگ تجهیزات را ضدعفونی کنید.

دستکشوسیله ساکشن

کاله

قیچی

بگ و ماسک 
تهویه

حوله و پارچه

نوار/کالمپ
ساعت
)دیواری، مچی(

گوشی پزشکی

گرم نگه دارید
راه هوایی را در صورت نیاز پاک کنید

تحریک کنید

ـی
طالی

ـه 
دقیق

60 ثانیه
تهویه کنید

بند ناف را ببرید

درخواست کمک کنید

تهـویه را بهبود دهیـد

تهـویه را ادامه دهید
تصمیم به مراقبت پیشرفته بگیرید

گریه نمی کند؟

کمک به تنفس نوزاد

گریه می کند؟

با مادر پایش کنید

تعهد به ایجاد تغییر
آمادگی برای زایمان

yyyبرایyشماyمرکزyدرyهاyزایمانyعاملyهمهyآیا
کمکyبهyتنفسyنوزادyتربیتyشدهyاند؟

yyyهمهyدرyنوزادyتنفسyبهyکمکyتجهیزاتyآیا
تولدهاyدرyدسترسyاست؟

مراقبت معمول
yyyخشکyکاملyتولدyازyپسyنوزادانyهمهyآیا

میyشوند؟

yyyپوستyتماسyتولدyبدوyدرyنوزادانyهمهyآیا
باyپوستyدریافتyمیyکنند؟

yyyبندنافyزدنyکالمپy،نوزادانyهمهyدرyآیا
باy1yتاy3yدقیقهyتأخیرyصورتyمیyگیرد؟

yyyتولدyاولyساعتyیکyدرyنوزادانyهمهyآیا
تغذیهyباyشیرمادرyراyآغازyمیyکنند؟

دقیقه طالیی
yyyکامل yاز yپس yنوزادان yاز yتعداد yچه

خشکyکردنyگریهyنمیyکنند؟

yyyخشکyازyپسyکهyنوزادانیyازyتعدادyچه
yکردنyپاکyازyپسy،کنندyنمیyگریهyکردن
y،تحریکyوy)نیازyصورتyدر(yهواییyراه

شروعyبهyنفسyکشیدنyمیyکنند؟

yyyاز yپس yکه yنوزادانی yاز yتعداد yچه
yخوب yیا yکنندyنمی yگریه y،تحریک
yوyبگyباyتهویهyازyپسy،کشندyنمیyنفس

ماسکyشروعyبهyتنفسyمیyکنند؟

تهویه مداوم
yyyبگyباyتهویهyنیازمندyنوزادانyازyتعدادyچه

وyماسک،yنیازyبهyمراقبتyپیشرفتهyدارند؟

yyyزاییyمرده yعنوان yبه yنوزادان yاز yتعداد yچه
تازهyرخyدادهyدستهyبندیyمیyشوند؟

yyyزاییyمرده yعنوان yبه yنوزادان yاز yتعداد yچه
ماسرهyشدهyدستهyبندیyمیyشوند؟

پس از تولد
yyyتولد yزمان yدر yشده yانجام yهایyمراقبت yآیا

برایyتمامyنوزادانyثبتyوyمستندyمیyشود؟

yyyتولد yاز yپس yدرنگyبی yتجهیزات yتمام yآیا
yشود؟yمیyعفونیyضدyyنوزاد
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توضیح و نمایش دهید
مراقبان دارای مهارت کمک به تنفس نوزاد، سالمت نوزادان و کیفیت مراقبت 

را بهبود می بخشند. 

مراقب ماهر در اجرای نمودار اجرایی، گام های مورد نیاز برای همه نوزادان را 
برمی دارد و این توانایی را در طول زمان حفظ می کند.

یک مراقب با اقدامات زیر در اجرای نمودار اجرایی ماهر می شود:
y.1مشارکتyدرyتمرینyبهyشکلyمستمر

y.2بازبینیyگامyهایyاجراyشدهyپسyازyکمکyبهyتنفسyهرyنوزاد
y.3شرکتyدرyجلساتyمرورyبیمارانyبرایyشناساییyحیطهyهایyنیازمندyبهبود

به گفت و گو دعوت کنید
از فراگیران بخواهید به پرسش های زیر پاسخ دهند تا ساز و کاری برای 

تمرین مستمر و مرور بیماران بنا کنند.

11 .yهایyمهارتyتمرینyتوانyمیyچگونهyاست؟yمستمرyتمرینyنیازمندyهاییyمهارتyچه
شایعyراyبهyامریyمعمولyتبدیلyکرد؟

21 .yراyاحیاyدرyخودyکارکردyچگونهyوyکیyمراقبانy،نوزادyیکyتنفسyبهyکمکyازyپس
مرورyمیyکنند؟

31 .yگذاریyپایهyمراقبتyبهبودyهدفyباyراyبیمارانyمرورyمنظمyجلساتyتوانyمیyچگونه
نمود؟

تمرین را تسهیل کنید
از فراگیران بخواهید

yyyنرفتهyپیشyخوبیyبهyتولدyزمانyهایyمراقبتyکهyآورندyیادyبهyراyواقعیyموردyیکy
است

yyyاجراییyنمودارyرویyراyآنyسیرyوyکنندyتوصیفyخودyتجربهyاساسyبرyراyموردy
کمکyبهyتنفسyنوزادyنشانyدهند

yyyراyمراقبتyتوانندyمیyمشابهyمواردyدادنyرخyصورتyدرyچگونهyدهندyتوضیحy
بهبودyبخشند

توصیه های آموزشی
yکارyمحلyدرyمستمرyتمرینyدهیyسامانyبرایyطرحیyآموزشیyکارگاهyترکyزمانyدرyبایدyفراگیران
yدستyازyراyشانyهایyمهارتy،نکنندyتمرینyکالسyترکyازyپسyفراگیرانyاگرy.باشندyداشتهyخود
yتأکیدyنوزادانyازyمراقبتyبرایyجدیدyهایyمهارتyازyاستفادهyاهمیتyبرyمستمرyتمرینy.دهندyمی
yتوانمندیy.کنندyتقویتyراyخودyنفسyبهyاعتمادyوyفهمy،هاyمهارتyتاyکندyمیyکمکyمراقبانyبهyوyدارد

y.انجامدyمیyنوزادانyفرجامyبهبودyبهy،زایمانyمواردyتمامyدرyنیازyموردyهایyمهارتyاجرای

yکمکyمستمرyتمرینyبرایyکاریyوyسازyطراحیyبرایy"کنیدyدعوتyگوyوyگفتyبه"yهایyپرسشyاز
yمحلیyدرyراyyماسکyوyبگyباyتهویهyهایyمهارتyتوانندyمیyچگونهyدهیدyنشانyفراگیرانyبهy.بگیرید
y)شیفتyهرyآغازyدرyدقیقهy5yمثاًل(yمداومyاما yکوتاهyبرنامه yیکy.کنندyتمرینyمرکزشانyدرyمعین
yتوضیحyفراگیرانyبهy.بخشندyبهبودyوyکنندyحفظyراyشانyهایyمهارتyکندyکمکyفراگیرانyبهyتواندyمی
yمراقبانyراهنمایyدرy"هاyتمرین"yوy"کلیدیyهایyمهارتyتمرین"yبخشyازyتوانندyمیyچگونهyدهید
yرهگیری"yتصویریyنمودارyیاy)آسکیyهاyآزمون(yدورهyپایانyدرyهاyمهارتyارزیابیyازyوyکنندyاستفاده

yازyمراقبتyهایyمهارتyتوانندyمیyفراگیرانyچنینyهمy.بگیرندyکمکyسناریوهاyعنوانyبهy"موردy6
y.کنندyتمرینyترکیبیyشکلyبهyتولدyازyپسyاولyدقایقyدرyراyنوزادyوyمادر

yبهy.کنندyتحلیلyوyتجزیهyراyتنفسyبهyکمکyنیازمندyمواردyوyکنندyکارyهمyباyکنیدyتشویقyراyفراگیران
yفراگیرانyازy.کنیدyکمکyنرفتهyپیشyخوبyکهyواقعیyاحیایyسناریوyیکyدربارهyگوyوyگفتyوyطرح
yکمکyآنانyبهyوyدهندyتوضیحy"موردy6yرهگیری"yتصویریyازنمودارyاستفادهyباyراyموردyاینyبخواهید

y.استyتغییرyنیازمندyهاییyگامyچهyبعدیyمشابهyموردyدرyدهندyتشخیصyکنید

yزاییyمردهy،نوزادیyyمرگyمواردyتحلیلyوyتجزیهyبرایyبازبینیyجلساتyتاyکنیدyتشویقyراyفراگیران
yتواندyمیyجلساتیyچنینyکهyدهیدyپیشنهادyآنانyبهy.نمایندyبرگزارyنوزادیyوyمادرyعوارضyدیگرyو
yبیشتری yتمرین yو yکار yبه yنیاز yکه yهاییyمهارت yبرای yویژه yبه y- yمروری yهایyتمرین yدربردارنده
yکشفyبهyتواندyمیyجلساتyوyهاyبازبینیyاینyازyآمدهyدستyبهyنتایجyچگونهyکنیدyتأکیدy.باشدy-دارند

y.بیانجامدyکیفیتyبهبودyبرایyنیازyموردyتغییرات
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نمودار اجرایی

ویراست دوم
برای تولد آماده شوید

نمودار کمک به بقای مادر را ببینید

تولد

گریه می کند؟

خوب نفس می کشد

نفس می کشد

نفس می کشد

نفس
 نمی کشد

طبیعی

آهسته

نفس نمی کشد
ضـربان قلـب؟

نفس نمی کشد

نفس نمی کشد
قفسه سینه حرکت نمی کند

نفس می کشد؟

کامل خشک کنید

گرم نگه دارید
تنفس را بررسی کنید

بند ناف را ببرید

مراقبت اساسی برای همه نوزادان
)نمودار ECEB را ببینید(

*تجهیزات کمک به تنفس نوزاد

پس از استفاده، بی درنگ تجهیزات را ضدعفونی کنید.

دستکشوسیله ساکشن

کاله

قیچی

حوله و پارچهبگ و ماسک تهویه

نوار/کالمپ
ساعت
)دیواری، مچی(

گوشی پزشکی

گرم نگه دارید
راه هوایی را در صورت نیاز پاک کنید

تحریک کنید

ـی
طالی

ـه 
دقیق

60 ثانیه
تهویه کنید

بند ناف را ببرید

درخواست کمک کنید

تهـویه را بهبود دهیـد

تهـویه را ادامه دهید
تصمیم به مراقبت پیشرفته بگیرید

گریه نمی کند؟

کمک به تنفس نوزاد

گریه می کند؟

با مادر پایش کنید

2۵
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توضیح و نمایش دهید
طرح ریزی برنامه ای برای بهبود مراقبت، سبب ایجاد حمایت و تعهد برای 

تغییر پیوسته می شود. 
فراگیران می توانند از برنامه  بهبود مراقبت کمک بگیرند تا پس از بازگشت 

به محل کار خود اقدامات را آغاز کنند.

به گفت و گو دعوت کنید
گروهyهایyکوچکیyمتشکلyازyکارکنانyیکyمرکزyیاyچندyمرکزyمشابهyتشکیلyدهید.

yهایyحیطهyبرایyایyبرنامهyتاyدهندyپاسخyزیرyهایyپرسشyبهyبخواهیدyگروهyهرyاز
y.کنندyارائهyبهبودyنیازمند

1y ماyمیyخواهیمyچهyچیزیyبهترyشود؟.
21 چراyتاyکنونyyاینyکارyراyانجامyندادهyایم؟.
31 ماyچهyتغییریyمیyخواهیمyایجادyکنیم؟.
41 چگونهyمیyخواهیمyاینyتغییراتyراyاعمالyکنیم؟.
51 چگونهyخواهیمyفهمیدyکهyتغییرyموردyنظرمانyسببyبهبودyمراقبتyمیyشود؟.

تمرین را تسهیل کنید
ازyفراگیرانyبخواهید:

yy.بنویسندy"کنیدyدعوتyوگوyگفتyبه"yبخشyهایyپرسشyبهyراyخودyهایyپاسخ
yyy،زایمان yثبت yبرگه( yشودyمی yثبت yنوزاد yهر yبرای yمرکزشان yدر yکه yاطالعاتی

yدرyyشدهyگردآوریyاطالعاتyکهyکنندyبررسیyوyبازبینیyراy)...وyتولدyثبتyبرگه
حیطهyهایyنیازمندyبهبودyراyکجاyمیyتوانندyبیابند.

yy.کنندyریزیyبرنامهyراyمراقبتyبهبودyبرایyتغییراتyایجادyهایyگام
yyy.کنندyریزیyطرحyتغییراتyاینyاعمالyدرyخودyموفقیتyدادنyنشانyبرایyایyبرنامه
yyyکارگاهyفراگیرانyسایرyیاyمرکزyکارکنانyدیگرyبهyراyشدهyریزیyطرحyهایyبرنامه

ارائهyدهند.

توصیه آموزشی
yدهندyانجامyمرکزشانyدرyمراقبتyبهبودyبرایyخواهندyمیyکهyراyاقداماتیyکنیدyکمکyفراگیرانyبه
yآموختنyازyحاصلyتوانyوyانگیزهyتاyکنیدyراهنماییyراyفراگیرانy.بنویسندyوyبگذارندyوگوyگفتyبه
y.دهندyسوقyدلخواهyتغییراتyاعمالyبرایyریزیyبرنامهyسمتyبهyراyکارگاهyاینyدرyجدیدyمطالب

y.کندyمیyکمکyاقدامyبهyتعهدyتبدیلyبهy،کیفیتyبهبودyبرنامهyیکyوجود
yپاسخyنوشتنy.نماییدyبندیyگروهyهستندyکارyبهyمشغولyآنyدرyکهyمرکزیyاساسyبرyراyفراگیران
yفراگیرانyبرنامهyبهyتبدیلyتواندyمیy"کنیدyدعوتyگوyوyگفتyبه"yبخشyدرyشدهyمطرحyهایyپرسش
yیکyتنهاyکهyکنیدyتشویقyراyگروهyهرy.شودyمرکزشانyبهyبازگشتyدرyبعدیyهایyگامyبرداشتنyبرای

y.کنندyانتخابyبهبودyبرایyحیطه
y،شودyگردآوریyبایدyبهبودyنیازمندyyحیطهyدرyاطالعاتیyچهyکهyاینyموردyدرyبخواهیدyفراگیرانyاز
yدرyموجودyهایyخالءyتاyبخشدyمیyتوانyسالمتyمراقبانyبهyاطالعاتyگردآوریy.نمایندyگوyوyگفت
yآنانyهمچنینy.خیرyیاyاستyیافتهyبهبودyفرجامyآیاyکهyنمایندyبیانyوyدهندyنشانyراyمراقبتyفرآیند
yاستفادهyاطالعاتyاینyازyآیاyاست؟yاعتمادyقابلyشدهyگردآوریyاطالعاتyآیاyدهندyنشانyتوانندyمی
yتولدyوyزایمانyثبتyهایyبرگهyبخواهیدyفراگیرانyازyاست؟yارزشمندyاطالعاتyاینyآیاyشود؟yمی
yگفتyاستyگردآوریyحالyدرyمرکزشانyدرyاکنونyهمyکهyاطالعاتیyدربارهyوyبازبینیyراyمرکزشان

وگوyکنند.
yآن yانجام yقادر yکه yرا yکوچکی yتغییرات y،مرکزشان yبه yبازگشت yزمان yدر yکنید yتشویق yرا yگروه
yهایyگامyاینyآغازyبرایyآنانyشدنyمتعهدyبرyسندیyتواندyمیyاینهاyنوشتنy.کنندyشناساییyهستند
yدهندyانجام yمتفاوتی yکارهایyاستyقرارyکسانیyچهyبگیرند yتصمیمyباید yهاyگروهy.باشد yکوچک
yبهyتاyبیابندyراyرهبرانیyیاyپیشروyافرادyبخواهندyاستyممکنyآنانy.برسدyنتیجهyبهyتغییراتyاینyتا
yدادنyنشانyبرایyنیازyموردyاطالعاتyموردyدرyبایدyگروهy.سازندyممکنyراyتغییراتyاینyشانyکمک

موفقیتyدرyانجامyاینyتغییراتyگفتyوyگوyنماید.
yسببyکارyاینyانجامy.نمایندyارائهyکارگاهyفراگیرانyدیگرyبهyراyخودyبهبودyبرنامهyبخواهیدyگروهyاز
yسایرyازyمفیدyپیشنهادهایyدریافتyهمچنینyوyشدهyریزیyطرحyبرنامهyاجرایyبهyهاyگروهyتشویق

y.شودyمیyهاyگروه
yبهyکیفیتyبهبودyبارهyدرyمطالعهyبرایyبیشتریyمنابعyفراگیرانyتجربهyسطحyبهyبستهyتوانیدyمیyشماy
آنانyمعرفیyکنیدyکهyبهyتالشyهایyدرازمدتyآنانyبرایyبهبودyکیفیتyکمکyنماید.y"بهبود مراقبت 
مادران  و نوزادان: راهنمایی برای گروه های بهبود کیفیت"، محتواییyهمراهyباyبرنامه "کمک به 
yمدیرانyاستyممکنyچنینyهمy.باشدyمفیدyتواندyمیyکهyاستy"بقای مادر" و "کمک به بقای نوزاد

محلیyخودyمنابعیyبرایyبهبودyمستمرyکیفیتyداشتهyباشند.
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