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 اهمیت مدیریت تغذیه ایمن در نوزادان مادر دیابتی بستري در بیمارستان
  

  سیما پورتیمور نویسنده:
  گروه پرستاري، مربی هیئت علمی دانشکده پرستاري ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. آدرس:

simapure@yahoo.com    
 

. مدیریت صحیح گردد یمبرابر خطرات در این نوزادان  4بت بارداري یکی از علل مرگ و میر نوزادي بوده که باعث افزایشدیا مقدمه:
  .باشد یممدیریت تغذیه ایمن در نوزادان مادر دیابتی بستري  ي نحوهپرستاري با بهبود تغذیه اهمیت ویژه دارد. هدف مطالعه بررسی و 

با استفاده از  CINAHL وSID، Google Scolar، Pubmedهاي یتسامقاله در 15مروري با جستوجوي این مطالعه  :ها روشمواد و 
  کلمات کلیدي از قبیل تغذیه، دیابت بارداري، نوزاد، پیامدها و پرستاري صورت گرفته است.

. مشکالت این نوزادان شامل خونی، باشد یمکشورها مراقبت پرستاري غیر استاندارد از نوزادان مادر دیابتی  يها دغدغه: یکی از ها یافته
بروز و پیامد مشکالت را کاهش داد. مراقبت  توان یمکه با مدیریت پرستاري مناسب  باشد یمقلبی، متابولیکی، عصبی و ماکروزومی 

قه اول بستري، دقی 30ایمن است که نیاز به توجه عوامل مختلفی از جمله  تغذیه زودرس با شیر مادر طی  ي یهتغذاصلی مربوط به 
% از مرگ ومیر 3/16%و 1/23تعداد و دفعات و میزان حجم مناسب دارد. طبق نتایج شروع زودرس تغذیه در ساعات و روز اول به ترتیب

و دیگر عوامل کاهش قند خون است.کنترل و ثبت شاخص  ها عفونتکه این خود عاملی جهت افزایش مقاومت نوزاد در برابر  کاهد یم
و تحمل تغذیه الزم است و در صورت هیپوگلیسمی تغذیه  یرتأثحیاتی و آزمایشات الزم(قندخون و کلسیم) جهت بررسی رشد، عالیم 

  داخل وریدي با دکستروز انجام شود.
با انجام مدیریت پرستاري استاندارد با آگاهی از مشکالت و عوارض دیابت بارداري در که  داد نشان مرور متون نتایج نتیجه گیري:

وارده بر خانواده و  يها استرسو  ها ینههزمیزان مرگ و میر،  توان یمزاد، بررسی و کنترل صحیح تغذیه و مانیتورینگ نزدیک نو
 تواند یمبیمارستان  در نوزادان تغذیه ایمن پرستاري کمیته تشکیلمشکالت آتی در زندگی این نوزادان را کاهش داد. همچنین 

  د.راهکاري جهت کاهش این مشکل باش
  : تغذیه ایمن، دیابت بارداري، نوزاد، مدیریت، پرستاريکلمات کلیدي


