
شرح وظایف کارشناس مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان :

آمادگی برای تولد نوزاد شامل:  آماده سازی اتاق زایمان و اتاق عمل ، کنترل گرما وروشنایی ، حفظ  .۱
حریم خصوصی مادر و نوزاد ، آماده سازی محیط مناسب و تجهیزات الزم ، بررسی سوابق و پرونده 

مادر 
تنظیم دمای اتاق زایمان بین ۲۸- ۲۵ درجه سانتی گراد .۲

برقراری تماس پوست به پوست بدو تولد ، خزیدن نوزاد بر روی سینه مادر و قطع بند ناف پس از  .۳
۱۲۰-۳۰  ثانیه از تولد در نوزاد سالمی که نیاز به احیاء فوری ندارد

تعیین نمره آپگار در پایان دقیقه اول تولد و پایان دقیقه پنجم تولد ، زمانی که نمره آپگار نوزاد در  .۴
دقیقه اول زیر ۷ باشد ، اندازه گیری نمره آپگار هر از ۵ دقیقه به مدت ۲۰ دقیقه 

شروع شیر دهی در ساعت اول تولد نوزاد .۵
آموزش شیر دهی به مادران در اتاق پس از زایمان و ریکاوری .۶

تکمیل فرم های نوزاد الصاق شده به پرونده  مادر و درصورت امکان ، همکاری با عامل زایمان  و  .۷
تکمیل  سایر فرم ها 

ارسال آزمایش  CBC,BG, RH از خون بند ناف در نوزادان نارس ، IUGR ، نوزادان مادران  .۸
دیابتیک و مشکل دار

ارسال خون بند ناف نوزاد جهت آزمایش BG,RH در مادرانی که گروه خونی o (مثبت یامنفی) و  .۹

مادرانی که RH منفی هستند 

ارسال آزمایش ABG در نوزادان هیپوکسی و آپگار زیر ۷ در دقیقه پنجم تولد  .۱۰

*نکته: الزم به ذکر است کلیه خون های ارسالی از نوزاد باید دربدو تولد و قبل از 

جدا شدن جفت از رحم انجام گردد.

۱۱. اندازه گیری وزن ، قد ، دور سر، ضربان قلب ، تنفس ودرجه حرارت بدن نوزاد

۱۲. تزریق آمپول ویتامین K1 به میزان ۵/. میلی گرم در نوزاد نارس و ۱ میلی گرم در نوزاد رسیده 



۱۳. ایجاد پوشش مناسب  برای نوزاد و پرهیز از قنداق کردن نوزاد 

Rooming in۱۴. انجام کلیه امور نوزادان تا ۲ ساعت اول تولد و تا زمان تحویل نوزاد به مسئول
۱۵. همکاری ، عامل مراقبت از نوزاد  با مسئول اتاق زایمان در شرایط نیاز و شلوغی بلوک زایمان 

                                            واحدمامایی معاونت درمان




