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 چکیذه: 

مِ الگَی عَاهل ببمتزیبل  اس آًدبعپغیظ ینی اس هْوتزیي علل هزه ٍ هیز در ًَساداى هی ببؽذ.  مقذمه:

ّبی هختلف هٌدز بِ بزٍس بیَتیلمٌذ ٍ مبربزد آًتیسهبى تغییز هیل عپتی عوی ًَسادی در طی ئَهغ

علل عپتی عوی اس یل خبهعِ بِ خبهعِ دیگز هتفبٍت  گزدد ٍ بب تَخِ بِ ایٌنِ ؽیَع ٍهقبٍهت بِ آًْب  هی

داؽتي  ٍ NICU ّبی ًَساداى ٍیل در بیوبرعتبى بَیضُ در بخؼصلذا پبیؼ هذاٍم اپیذهیَلَ ،ببؽذهی

 ایي اس ّذفبٌببزایي  .بِ ًظز هی رعذّبی هزبَطِ اهزی ضزٍری آًتی بیَتینی بز اعبط خزمراٌّوبی 

بز اعبط فزاٍاًی  ٍ بیَتینی عپغیظ ًَسادی هبتٌی بز ؽَاّذبَهی عبسی راٌّوبی درهبى آًتی هطبلعِ،

ایي  اخزای ارسیببیبیوبرعتبى الشّزا تبزیش ٍ عپظ NICU ّبی عبهل عپغیظ ًَسادی در بخؼ ببمتزی

بب تَخِ بِ اّویت ّذف عَم، تٌْب رٍػ مبر ٍ ًتبیح هزبَط بِ ارسیببی راٌّوبی ببلیٌی  .بَدراٌّوبی ببلیٌی 

 در ایي چنیذُ آٍردُ ؽذ. 

ؽبهل دٍ قغوت بَد مِ در قغوت ابتذائی آى پزٍتنل ّبی درهبًی عپغیظ ایي هطبلعِ  روش کار:

پزٍتنل اعتخزاج ؽذُ اعتخزاج ٍ عپظ بَهی عبسی صَرت گزفت ٍ در قغوت دٍم هطبلعِ، ارسیببی 

 اًدبم گزفت. ًَع هطبلعِ در قغوت دٍم، مبرآسهبیی قبل ٍ بعذ بَد مِ بز رٍی ًَساداى بغتزی در بخؼ 

NICUّاًدبم گزفت. حدن ًوًَِ السم در ّزگزٍُ بب اعتفبدُ اس ًزم افشار تبزیش زا بیوبرعتبى الشGPower 

ًَساد در دٍ گزٍُ قبل ٍ بعذ اس هطبلعِ بِ  300ًفز بِ دعت آهذ. ایي  300%، 80% ٍ تَاى 95ٍ بب اطویٌبى 

 صَرت توبم ؽوبری هَرد هطبلعِ قزار گزفتٌذ.

اختالالت  َساداًی بب آًَهبلی هبدرسادی هغبیز بب حیبت ًٍ :هعیبرّبی خزٍج اس هطبلعِ عببرت بَدًذ اس

بیوبری ّبی ًقص ایوٌی، ّبی قلبی هبصٍر، اختالالت خًَزیشی دٌّذُ، بیوبریمزٍهَسٍهی، بیوبری

هبدرسادی مؾف ًؾذُ در عیز بغتزی ًَساد ٍ ًَساداى اًتقبل دادُ ؽذُ بِ هزمش دیگز. در طَل بغتزی ًَساد 

درهبى بب آًتی بیَتیل بز اعبط گبیذالیي اًدبم ؽذ ٍ چل لیغتی ؽبهل  در صَرت ؽَاّذ عپغیظ،

، ابتال بِ عپغیظ ٍ 2عَارض مَتبُ هذت ؽبهل هزه، تزخیص ٍ اًتقبل، ابتال بِ اًتزٍمَلیت ًنزٍساى درخِ 

-ٍ اطالعبت ببمتزیَلَصیل هزبَط بِ ببمتزی مل رٍسّبی دریبفت آًتی بیَتیل ٍ هذت اقبهت در بیوبرعتبى



آسهَى  هبًٌذی ّبی آهبررٍػبب  هطبلعِ ّبی بذعت آهذُ اس. دادُگزدیذثبت  َعط دعتیبراى تنویل ٍتّب 

ٍ هحبعبِ ًغبت خطز بب آسهَى دقیق فیؾز  آسهَى هدذٍرمبی یبٍ  هغتقلّبی هقبیغِ هیبًگیي بزای گزٍُ

 .گزفت تحلیل قزار تدشیِ ٍ بزرعی ٍ هَرد SPSS.16 ًزم افشار اعتفبدُ اس ببدرصذ  95فبصلِ اطویٌبى 

هٌفی در ًَساداى هبتال بِ عپغیظ در  مَآگَالس اعتبفیلَمَكًتبیح ایي هطبلعِ بیبًگز ؽیَع بیؾتز  یافته ها:

% عپغیظ 4/1) هَرد 22مؾت خَى هثبت در گزٍُ قبل اس هذاخلِ،  ّز دٍ گزٍُ قبل ٍ بعذ اس هذاخلِ بَد.

% 8/5% عپغیظ سٍدرط ٍ 1) هَرد  20 هذاخلٍِ در گزٍُ بعذ اس % عپغیظ دیزرط( 2/6سٍدرط ٍ 

ًفز ٍ بعذ اس اخزای گبیذالیي بِ  40تعذاد ًَساداى فَت ؽذُ قبل اس اخزای گبیذالیي بَد.  (عپغیظ دیزرط

در  NEC(. تعذاد ًَساداى بب p;001/0ًفز مبّؼ یبفت مِ ایي اختالف اس لحبظ آهبری هعٌی دار بَد )17

هعٌی دار ًبَد  ًفز مبّؼ یبفت اهب ایي اختالف 4ذار در گزٍُ دٍم بِ ًفز بَد مِ ایي هق 11گزٍُ اٍل 

(063/0;p.)  ًفز بَد ٍ ایي  17ًفز ٍ در گزٍُ دٍم  18تعذاد ًَساداى بب عپغیظ دیزرط در گزٍُ اٍل

رٍس ٍ در گزٍُ دٍم  38/16(. هذت سهبى بغتزی در گزٍُ اٍل در حذٍد p;763/0اختالف هعٌی دار ًبَد )

 َد ٍ ایي اختالف اس لحبظ آهبری هعٌی دار ًبَد.رٍس ب 75/17

، بز رٍی مبّؼ هزه ٍ هیز ایي بیَتینی عپغیظ ًَسادیدرهبى آًتیاعتفبدُ اس گبیذالیي  نتیجه گیری:

تبثیزی ًذاؽتِ  در مبّؼ هذت اقبهت بغتزی ًَساداى هبتال بِ عپغیظًَساداى تبثیز قببل تَخْی داؽتِ ٍلی 

ٍ تعذاد ًَساداى بب عپغیظ دیزرط پظ اس اخزای  NECًَساداى بب ّن چٌیي بب ٍخَد مبّؼ تعذاد اعت ٍ 

 گبیذالیي، ایي اختالف ّب اس لحبظ آهبری هعٌی دار ًبَدًذ. 

 راٌّوبی ببلیٌی عپغیظ ًَسادی، عبهل هینزٍبی، درهبى آًتی بیَتیل، کلمات کلیذی:


