
 

 

عضی از نوزادان باعث بروز عالئم زیر افت قند خون در ب

  :شود می

  لرزش 

  گریه ضعیف  

  پذیری  تحریک 

  حالی بی 

  سرد شدن اندامها  

اگر افت قند خون نوزاد به موقع تشخیص داده نشده و 

تواند باعث بروز تشنج  می درمان مناسب انجام نشود

  .حتی آسیب مغزی در نوزاد شود

در صورتی که نوزاد به علت کاهش قند خون در بخش  

ها کاهش قند خون نوزاد  بستری شده یا در بررسی

  :شود مشخص شود این اقدامات برای نوزاد انجام می

در صورتی که شرایط نوزاد اجازه بدهد تغذیه با  

پزشک شیر خشک برای شیرمادر یا در صورت تحویز 

  .شود نوزاد دستور داده می

برای نوزاد رگ مناسب تعبیه شده و سرم حاوی  

  .شود قند برای وی تزریق می

شود تا  در فواصل مختلف قند خون نوزاد کنترل می 

توسط نوار قند خون یا ( میزان بهبودی مشخص شود

   )ارسال به آزمایشگاه 

تری  اضافهممکن است برای نوزاد آزمایشات  

  .درخواست شود تا علت کاهش قند خون مشخص شود

بعد از بهبودی و زمانی که میزان شیر خوردن نوزاد  

به حد کافی رسید ؛ داروها و سرم نوزاد به تدریج کم و 

  .شود سپس قطع می

قند خون نوزادی گذرا بوده و بعد از افت بیشتر موارد  

  .افتد مجددا اتفاق نمی درمان؛

به صورت کامل انجام شود ؛ کاهش قند  اگر درمان 

  . کند خون برای نوزاد عارضه خاصی ایجاد نمی

مراقب رگ  ددر آغوش گرفتن نوزا ابجایی وجدر هنگام 

  .تا از خروج اتفاقی آن جلوگیری شود نوزاد باشید ؛
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ل بخش همکاری د

  .روی نمائید

دت درمان با پرسنل
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