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 نوزادان نارس و صدای غير مجاز

 432یعنی  هفته  40به طور متوسط) هفته در رحم بماند  24تا  83جنين به طور طبيعی باید بين 

نوزاد نارس کوچک و . نامند متولد شود، او را نوزاد نارس می هفتگی  38اگر نوزادی قبل از(. روز

الغر است، زیرابافت چربی زیر پوست جنين در هفته های آخر دوران داخل رحمی به وجود 

 .باشد  الغر میآید، بنابراین اگر جنين زودتر زاده شود، بافت چربی زیر جلد ندارد و  می

  رنگ پوست نوزاد نارس صورتی رنگ است، زیرا پوست او نازک است و عروق موئينه

 .باشد پوست بيشتر نمایان می

 ها و پاهای نوزاد نارس صاف است و شيار کمی دارد کف دست. 

 باشد و برجستگی هایی که معموال درگوش نوزادان  الله های گوش نوزاد نارس پهن می

 .شود، درآنها نيست طبيعی دیده می

  نوزاد نارس معموال حالت شلی و سستی دارد، زیرا عضالت او رشد کافی نکرده است و

کند، پاهای نوزاد نارس اغلب کشيده  برخالف نوزاد باوزن طبيعی که پاهایش راجمع می

 .باشد می

 موهای جنينی در هفته های آخر دوران )ن نارس موهای جنينی در بدنشان دارند نوزادا

 (.روند ارداری ازبين میب

 و باالخره دست و پاهای نوزاد نارس اندکی ورم دارد. 

 هایی برای نگهداری آنان  چون نوزادان نارس به مراقبت بيشتری نيازدارند، بنابراین دستگاه

گرم  0322اگر وزن نوزاد کمتر از.نامند ها را انکوباتور می ها وجود دارد که آن در بيمارستان

 .دهند هفته زودتر متولد شده باشد او را دردستگاه قرار می 6تا  5باشد یا 

  درزیر پوست نوزاد نارس چربی کمی وجود دارد، به همين جهت در مقابل سرما حساس

آید، ازاین رو نوزادان نارس رادردستگاه  باشند و به سرعت حرارت بدنشان پایين می می

ثابت بماند و هم ازبرخورد بامحيط خارج دهند تا هم درجه حرارت بدنشان  انکوباتور قرار می

 .محفوظ باشند
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 متولد گردد ممکن است نتواند به پستان مادرمک بزند، بنابراین  هفتگی  35اگر نوزاد قبل از

. دهند گردد و ازاین طریق به او شير می ی او وارد می لوله ای ازراه بينی به داخل معده

درنتيجه )باشند که ازجمله اختالل درتنفس  نوزادان نارس درمعرض مخاطرات متعدد می

، کم (ی زردی راتجزیه و دفع کند تواند ماده نارس بودن کبد که نمی)، زردی (نارس بودن ریه

 .توان نام برد بودن قند خون رامی

  (گرم رسيد 0322ن او به وز)زمانی که نوزاد آمادگی الزم برای شير خوردن به دست آورد ،

تواند به نوزاد خود شير بدهد و از او  کند و مادر می پزشک او را از انکوباتور خارج می

 .مراقبت نماید

 4522نوزادان باوزن کمتر از )آورند  مقدار پروتئين شير مادرانی که نوزاد نارس به دنيا می 

دارند، زیرا نوزاد نارس برای رشد خود زیادتر از مادرانی است که نوزاد باوزن طبيعی ( گرم

 .درصد پروتئين بيشتری نيازدارد 42در حدود 

 

 

 نوزادان بنابراین نوزاد برای ادامه زندگی و زنده ماندن وابسته به بخش مراقبت های ویژه   
Neonatal Intensive Care Unit (NICU )می باشند . 

NICU  یک محيط پيچيده و مبتنی بر فناوری است و نوزادان نارس دارای استرس زیاد در محيط
NICU هستند . 

در نوزادان زودرس مورد نياز برای ادامه زندگی آنان است، اما ممکن است در  NICUاگرچه 
بزرگترین  محرک های مخاطره آور، حضور مستمر سر و صدا . محيطی نامناسب ظاهر شود

صرف نظر از توصيه های . است اثرات متفاوتی بر روی نوزادان نارس داشته باشد است، ممکن
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ها از توصيه ها فراتر  NICUکميته های مختلف، محققان دریافته اند که سطح سر و صدایی در 
 . رفته است

به طور مداوم در معرض سر و صدای ( NICU)  نوزادان نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
نگرانی رو به رشدی وجود دارد که . هستند که اغلب از حد توصيه شده فراتر می روندمحيطی 

 .چنين سر و صدایی نوزادان نارس را به خطر می اندازد تا اثرات نامطلوب بهداشتی داشته باشند
 

بر سيستم های قلبی عروقی، تنفسی، شنوایی و عصبی  NICUتاثيرات  مخرب سر و صدای 
ای گذرا بلند منفی تأثيرات کوتاه مدت بر روی سيستم های قلبی عروقی و سر و صد. می باشد 

تنفسی نوزادان نارس دارد، گرچه شواهد مستقيمی در ارتباط با سر و صدا به پاتولوژی نوزادان 
آزمایشات بيشتر کنترل شده با اندازه نمونه بزرگتر برای تعيين اثرات بيشتر . هنوز مشخص نيست

 در بلوغ اوليه مغزی و نتایج درازمدت رشدی مورد نياز است NICU در معرض سر و صدای
  

بلندتر از اکثر محيط های خانگی و اداری است و شامل صدای مزاحم کوتاه مدت و  NICUصدا در 
سيگنال های صوتی تجهيزاتی  که اغلب نوزادان نارس، کارکنان و والدین . در فواصل نامنظم است
متغير است که اغلب بيش از  dB 042به  dB 7از  NICUsدا در سطح ص. را به چالش می کشد

توصيه می  American Academy of Pediatricsاست که توسط  dB 25حداکثر سطح قابل قبول 
که حدود  )درصد نوزادان نارس، در مقایسه با کودکان طبيعی  02تا  4اختالل شنوایی در . شود
 ،apnoeaو صدای ممکن است سبب سر . تشخيص داده می شود( درصد است  2.0

hypoxaemia ، alternation in oxygen saturationافزایش مصرف اکسيژن به دليل افزایش و
.  ضربان قلب و تنفس شود و بنابراین ممکن است ميزان کالری موجود برای رشد را کاهش دهد

مورد نياز است تا  NICUاز طرفی سطح باالتری از گفتار برای غلبه بر محيط پر سر و صدا در 
کارکنان  بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند ، در نتيجه  موجب افزایش تاثيرات منفی بر کارکنان، 

وبدتر آنکه  این افزایش سطح سر و صدا با افزایش ميزان . نوزادان و خانواده های آنها واهد شد 
 . کارکنان می شود اشتباهات و حوادث همراه است، که منجر به کاهش عملکرد در ميان

 
 :اما چه باید کرد 

همان راه حل هایی که برای جلوگيری از تاثير مخرب صدا برانسان  در همه محيط ها مطرح است 
 باید در محيط استقرار نوزاد نارس هم  رعایت شود

با کاهش صدای تجهيزات یا ایزوله .  دسی بل یا کمتر می رسد 25کاهش سطوح صدا به   -0
 کردن نوزاد 

 های ویژه نوزادان نارس  earplugs استفاده از -4
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 آموزش های کافی به پرسنل درمانی و مادران   -8
 عدم استفاده از بلند گو ها و رادیو وتلوزیون و حتی صدای زنگ تلفن های همراه  -2
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