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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

  چگونگی بازگشت  خدمات جاري گروه سنی نوزادان و کودکان پس از اپیدمی کروناموضوع: 

 با سالم و احترام

در خصـوص   6/2/99خ د بـه تـاری  1410/300و شـماره   7/12/98د بـه تـاریخ   21456/300پیرو نامه هـاي شـماره            	   

چگونگی ارائه خدمات جاري به گروه هاي سنی نوزادان و کودکان در دوران اپیـدمی کرونـا، نحـوه برگشـت مراقبـت هـاي       

یـر  روتین نوزادان و کودکان بر اساس تقسیم بندي مناطق تحت پوشش آن دانشگاه به مناطق سفید، زرد و قرمز، به شرح ز

  به حضور ارسال می شود. 

  سفید:	ان هاي مناطقدر شهرست

هاي مقـرر  بازگشایی مراکز بهداشتی در زمان مراقبت هاي کودکان طبق بوکلت کودك سالم با رعایت دستورالعمل . 1

  گردد.گذاري اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی همچنان توصیه میرعایت فاصلهدر مرکز انجام شود. 

دهـی و رعایـت فاصـله و    در مراکز بهداشـتی درمـانی بـا نوبـت     مراکز جامع تکامل طبق دستورالعمل ارائه خدمات . 2

خدمات توانبخشـی نیـز    وسایل بعد از هر بار استفاده ارائه خدمت نمایند. و ضد عفونی پوشش مناسب و شستشو

  ها انجام شود. هاي هر یک از آنطبق پروتکل

  شهرستان هاي مناطق زرد و قرمز:	در	

دم روزگی، اولین ویزیت پزشک پیگیـري فعـال انجـام شـود و در صـورت عـ       3-5 	واکسیناسیون، غربالگري	براي . 1

 .انجام شودفعال تا انجام قطعی خدمت در مراکز ارائه خدمت مورد نظر پیگیري  ،تلفنی،به صورت مراجعه

مـاهگی   6ه تکمیلـی در پایـان   روزگی و شروع تغذی 14-15روزگی و  3-5براي تغذیه با شیر مادر در مراقبت هاي   . 2

  . گرددطبق بوکلت کودك سالم اقدام  		صورت تلفنی مشاوره داده شود وبه 

دهـی و رعایـت فاصـله و    در مراکز بهداشـتی درمـانی بـا نوبـت    مراکز جامع تکامل طبق دستورالعمل ارائه خدمات  . 3

خدمات توانبخشـی نیـز    وسایل بعد از هر بار استفاده ارائه خدمت نمایند. و ضد عفونی پوشش مناسب و شستشو

  ها انجام شود. هاي هر یک از آنبق پروتکلط

تـاریخ تعیـین شـده در خالصـه پرونـده تـرخیص نـوزاد از بخـش          در ات پیگیري رتینوپاتی نارسی نوزادان معاین . 4

 بستري در مناطق سفید، زرد و قرمز در مراکز تعیین شده معاینات چشم نوزادان نارس چون گذشته انجام گـردد. 

و  و اصـول بهداشـت و ایمنـی بـراي نـوزاد      فیزیکیبراي انجام آن و رعایت فاصله گذاري  بنابراین پیگیري و تأکید

  همراه نوزاد در این معاینات ضروري است. 

الزم است مراقبین سالمت و بهورزان و ... مانند گذشـته تـاریخ هـاي تعیـین شـده بـراي معاینـات پیگیـري چشـم           . 5

تواند عواقـب جبـران   توجه به این نکته و عدم انجام این مراقبت ها مینوزادان نارس را به والدین تأکید نمایند. عدم 

 ناپذیري چون نابینایی نوزاد به همراه داشته باشد.
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