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  تدوین: تنظیم و

 جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی رییس انجمن علمی پزشکان  نوزادان ایران 

 جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری دبیر  هیات ممتحنه رشته تخصصی کودکان

 جناب آقای دکتر یداهلل زاهد پاشا دبیر هیات ممتحنه طب نوزادان و پیرامون تولد

 ب آقای دکتر غالمرضا خاتمی رییس انجمن پزشکان کودکان ایرانجنا

 جناب آقای دکترسید ابوالفضل افجه ای فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

 پزشکی جناب آقای دکتر محمد حیدرزاده فوق تخصص نوزادان و رییس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 سرکار خانم دکتر پریسا محققی فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 سرکار خانم دکتر نسترن خسروی  فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 زشکی تهرانسرکار خانم دکتر زیبا مسیبی  فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پ

 جناب آقای دکتر عباس حبیب الهی فوق تخصص نوزادان و کارشناس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سرکار خانم دکتر نسرین خوشنویس متخصص کودکان و کارشناس اداره سالمت کودکان  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ا مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهجناب آقای دکتر رضا پور میرز

 جناب آقای دکتر عباس مقدادی متخصص کودکان بیمارستان فیاض بخش سازمان تامین اجتماعی

 سرکار خانم محبوبه نم نباتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 وم پزشکی ایرانسرکار خانم پروین تتر پور مربی دانشکده پرستاری و مامایی داشگاه  عل

 سرکار خانم محور امیری مدیر مرکز مشاوره و مراقبت در منزل مشهد

 جناب آقای مهرداد اکبرزاده مدیر مرکز مشاوره و مراقبتهای پرستاری در منزل نوزادان ابریشم 

 سرکار خانم الهام الماسی کارشناس دفتر پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ین رشیدی جزنی کارشناس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسرکار خانم نسر

 

 حت نظارت فنی:ت

 استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت  گروه

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

 

 دکتر عبدالخالق کشاورزی، فرانک ندرخانی،

 دکتر مریم خیری، آزاده حقیقی

 

 

 

 



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

 

 : (الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین
 زردی مبتال به اننوزاد در در منزل فتوتراپی

 

  ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی
این رمان دارند. دچار زردی میشوند و برخی از آنها نیاز به د% نوزادان زودرس، 80% از نوزادان رسیده و 60حدود در طی هفته اول 

 :موارد زیر شود منجر به تواندخدمت می

o کاهش اضطراب والدین 

o  پیشگیری از جدایی نوزاد از خانواده 

o کاهش هزینه های درمانی 

o موفقیت تداوم شیر دهی توسط مادر 

 نخواهدdl/mg 12در زردی فیزیولوژیک بیلی روبین بیشتر از . پاتولوژیک استو  فیزیولوژیکدر نوزادان به دو صورت معموالً زردی 

از طریق سرم خون  یانمونه کاپیلری)پاشنه پا(، ( 1TCBاندازه گیری از طریق پوستی )ز برای اندازه گیری بیلی روبین ا شد.

(2TSB) بایستی تکرار گردد. زردی  ساعت بعد 24تا  4 گیری ، اندازه بیلی روبین براساس سن نوزاد و میزانمی شود. استفاده

 شامل موارد ذیل است:پاتولوژیک 

o  اول تولد   ساعت  36تا  24زردی در شروع 

o 5  افزایش بیلی روبین بیشتر از mg/dl در روز  

o  روز در نوزاد ترم  14زردی بیش از ادامه یافتن 

o زردی مستقیم بیش از mg/dl 1.5  ، یا بیشتر از ده درصد توتال 

o ار پررنگ، زرگ، مدفوع بی رنگ، ادر،کبد و طحال ب زمینه ای وجود داشته باشد )مثل استفراغ نشانه هایی از یک بیماری 

 (و ..... لتارژی، تغذیه ضعیف، عدم وزن گیری، آپنه، تاکی پنه، عدم ثبات درجه حرارت

 ج( اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری
. از ستا فتوتراپی ادرمانی یبیلیروبینی و کرنیکتروس است. متداولترین درمان نور هایپر هدف از درمان زردی پیشگیری از آنسفالوپاتی 

 روش تعویض خون نیز برای زردی های شدید استفاده می شود.

 جریقبل از انجام پروس یابارزی 

 
و ارائه  لیا پزشک مرکز بر اساس مشخصات ذیپزشک معالج  نظرانجام فتوتراپی در منزل با  دستورارزیابی بالینی نوزاد و 

 توضیحات کافی به خانواده نوزاد  

 ید:آمی به طور حضوری جهت نوزاد و خانواده به عمل فتوتراپی  مرکز ارایه دهنده خدمات توسط پزشک بتدا بررسی اولیهدر ا

 

                                                             
1Transcutaneous bilirubin 

2Total serumbilirubin 

Commented [A1] : در صورتي كه توسط پزشك معالج صورت

 نگرفته باشد؟؟



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

، CBC  ،مادر و نوزاد RHو  گروه خونی،) بیلی روبین ،سن نوزاد برحسب ساعت ،تولد وزن، حاملگی مشخصات نوزاد: سن -الف

RETIC  ،PBS  اسمیر خون محیطی(، کومبس(مستقیم، G6PD ، بیلی روبین در حد فتوتراپیمیزان در صورت) ،  وضعیت سالمتی

 ...( عمومی و معاینه، نوزاد، شیرخوردن عالیم حیاتی)

  ...پزشک، مرکز بهداشت، بیمارستان و  :معرف  ،آدرس، و خانواده: شماره تماس والدین مشخصات خانه -ب

 دد:الزم است آموزشهای ذیل به خانواده ارائه گر

 تغذیه با شیر مادر کفایتارزیابی وضعیت تغذیه ای مادر و  -

 و گرمایش منزل از نظر سرمایش بررسی محیط و امکانات  -

 ، ایمنی و سالم بودن  دستگاه و نحوه مراقبت از نوزاددستگاه قرار گیری محل  -

 )از نظر مراقبت از نوزاد و ایمنی دستگاه( و ارائه آموزش های مربوطه  -

 و مرکز محل خدمت ، شغل ئه دهنده خدمت با ذکر نامارا یمعرف -

 کننده به افراد خانواده  مراقبتمعرفی  -

 

 .مورد نیاز است چشم بند و پمفلت آموزشی ،وزنه ،ترمومتر ، یدستگاه فتوتراپبرای انجام این خدمت 
 

 ارزیابی حین  انجام پروسیجر

 
o تماس با نوزاد از شست و شوی دستها قبل 

o  انی به پزشک و اطالع رس توسط ارائه دهنده خدمت( )سرمی یا مویرگی حداقل یک بار در روز روبین یزان بیلیماندازه گیری 

o  ساعت  6تا 4هر دمای بدن نوزاد  کنترل 

o  تغذیه مکرر نوزاد با شیر مادر 

o یتوتراپفاده از دستگاه فهنگام است یتناسل هیها و ناحچشم پوشش 

o ریب شخو ، یحالی، استفراغ، باختالل درجه  حرارتمانند:  یر صورت بروز عالئمد و ویزیت توسط پزشکفوری   اطالع 

 ....و  نخوردن

o رمصنوعی، ، بیلی ناستر، شیآب قند ، نیخشت، ترنجبریش :در نوزاد مانند سنتی و غیر علمی یهااستفاده از درمان عدم

  فنوباربیتال ، حجامت و....

o  (نقشی در افزایش یا کاهش زردی نوزاد ندارد زیرا)عدم محدودیت در رژیم غذایی مادر 

o (یمتریسانت 25فاصله تیدستگاه از سطح بدن نوزاد )رعا حیفاصله صح کنترل 

o ها جهت چرب کردن پوست نوزادو روغن هاونیاستفاده از انواع لوس عدم 

o دفعات دفع ادرار و مدفوع نوزاد کنترل توزین روزانه و  

o یوتراپتفدستگاه  رینوزاد ز تیوضع کنترل  

o  بند(چشم توسط ینینوزاد )بسته نشدن دهان و ب ییباز بودن راه هواکنترل 

o  تب کاهش وزن و: بیحالی ،کاهش دفعات ادرار، عالئم کم آب شدن نوزاد مانند  بهتوجه 

o  بیرون آوردن نوزاد  از زیر دستگاه و باز کردن چشم بند به هنگام شیردهی و تعویض پوشک 

o گرادیدرجه سانت 25تا  24 نیبمراقبت از نوزاد  محل منزل یدما حفظ 

Commented [A2] :Rh 

Commented [A3] : داشتن 

Commented [A4] :به انتهاي جمله باال اضافه شود 

Commented [A5] :با نفر باال چه فرقي دارد؟ 

Commented [A6] :حذف 



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

o دستگاه فتوتراپی توجه به عدم انسداد فن تهویه هوای 

o  توسط ارائه دهنده خدمت( )مدت زمان فتوتراپیثبت 

o  عمومی، متخصص اطفال ، فوق تخصص نوزادان( در منزل، مطب، کلینیک و...ویزیت روزانه پزشک( 

 
 

 ارزیابی بعد از انجام پروسیجر 

o  پزشک طبق دستورقطع فتوتراپی  

o  پزشک ویزیتبا تراپی ز قطع فتواساعت بعد  48 -24میزان زردی نوزاد کنترل  

 

 کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر 
o  از چشم نوزادترشح 

o  درجه حرارت و کم آبی تغییرات 

o  دفع نوزاد از نظر وجود اسهال 

o پوستی راش و ، برنزه شدنپوست نوزاد از نظر قرمزی  

o بندبسته شدن راه هوایی توسط چشم  

o نوزاد ادرار کاهش دفعات 

 

 ارائه خدمت  فواصل و دفعات د( 

 ارائه خدمت  ( دفعات مورد نیاز1-د
 72تا  48بین  مدت فتوتراپی بر اساس میزان بیلی روبین و سایر عوامل از جمله سن نوزاد، وزن نوزاد و گروه خونی مادر و نوزاد

براساس  یا مطب در منزل ویزیت نوزاد توسط پزشک. تعداد نوبت ادامه یابدتواند با نظر پزشک این دوره می اشد.بمیساعت در منزل 

  نظر پزشک تعیین میگردد.

 ( فواصل انجام2-د
 براساس نیاز نوزاد و تصمیم پزشک معالج

 

 خدمت ( Orderه( افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )
 متخصص کودکان  ،فوق تخصص نوزادان 

 ارائه خدمتافراد صاحب صالحیت جهت ( ر
o  فوق تخصص نوزادان ، متخصص کودکان 

o متخصص کودکان( ،نوزادان  تخصص لیت فوقوپزشک عمومی )با مسو 

o متخصص کودکان( ،نوزادان تخصص  لیت فوق و)با مسو نوزادان کارشناس ارشد پرستاری 

o ننوزادا تخصص لیت فوقو)با مسودر بخش نوزادان  سه سال کار مامایی با سابقهکارشناس  ،  کارشناس پرستاری ، 

 متخصص کودکان(

o  کودکان متخصص ،تحت نظارت پزشک فوق تخصص نوزادان در منزل  پرستاریدفاتر خدمات 

 ارائه کننده خدمت: و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد( برای سایر اعضای تیم ز( عنوان

Commented [A7] :الزم است توسط پزشك باشد يا پرستار ؟؟ 



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

 ندارد

  :ی فیزیکی و مکان ارائه خدمتح( استانداردهای فضا
 

 درجه حرارت، نور، بهداشت مناسب و .....(امکان تامین منزل )           

  :ط( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت
 دستگاه فتوتراپی با مشخصات ذیل:

o  به سهولت قابل حمل باشد 

o دارای محافظ با طلق باشد 

o پها( رای تایمر نشان دهنده طول عمر المپ و ارزیابی شدت تابش اشعه الم)دا ه استاندارد باشد نامدارای شناس 

o  اختیاری( اختصاصی آبیدارای المپ( 

o )بیلی بلنکت )اختیاری 

o  اختیاری( اسپکتروفتومتر( 

 

 ( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:ک

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت( اقالم مصرفی مورد نیاز ردیف

1 

، لوله چشم بند ، سرنگ، سرسوزن، اسکالپ، چسب، پنبه الکل

 نمونه گیری

 
 به میزان مورد نیاز

 

 :( استانداردهای ثبتل
ئه ارا ثبت و ن (درماعوارض  و میزان بیلی روبینکفایت تغذیه ، حال عمومی، در منزل گزارش مراقبت و ارزیابی ) در هر نوبت ویزیت 

زارت بهداشت و ایران( مادر و نوزادان سامانه) ایمان سامانه در ثبت فرم مخصوص فتوتراپی در منزل دهنده خدمت موظف به تکمیل و

 میبباشد.  درمان و آموزش پزشکی

 

   :خدمتجهت تجویز  دقیق( اندیکاسیون های م
o  ساعت  72بعد از  سن و گرم  2500نوزاد رسیده سالم با وزن تولد بیش از 

o  لیتر بر دسی  گرممیلی 16تا  14محدوده  بیلی روبین توتال  درمیزان 

o (اپیبودن آزمایشات انجام شده در بندالف ارزیابی قبل از انجام فتوتر )طبیعی عدم وجود بیماریهای همولیتیک  

o 1.5کمتر از روبین مستقیم سرم بیلییزان م mg/dl 

o  کیپاتولوژ یشواهد زردعدم وجود  

o عدم وجود سابقه زردی شدید در خانواده 
 

 :در منزل فتوتراپی مراقبتشواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های  (ن
o  ساعت اول تولد  36تا  24شروع زردی در 

o 5افزایش بیلی روبین بیشتر ازmg/dlدر روز 



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

o  بروز نشانه هایی از یک بیماری زمینه ای 

o  تغذیه کفایتتحمل و عدم  

o 1.5بیشتر از  مستقیم روبین بودن بیلی باال mg/dl  

o پاتولوژیک مسائل با احتمال بیش از دو هفته  کشیده طول های یزرد 

 

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:و
 ساعت 72تا  48

 

 :( موارد ضروری جهت آموزش به بیماری

 ارائه پمفلتهای آموزشی در خصوص:       

 شیردهی به مادر 

 مراقبت از درجه حرارت نوزاد 

  نوزادمراقبت از  پوشش چشم و ناحیه تناسلی 

 مراقبت از ناف نوزاد 

 آشنایی با کارکرد دستگاه 

 عالیم خطر در نوزاد 

 

 

  منابع:
- Kliegman R.M, Stanton B, Geme J.W.S, Schor N.F, Behrman R.E. Nelson Textbook of 

Pediatrics (21th ed.): Elsevier; 2020.  

 

- Hockenberry MJ, Wilson D, Wong DL, Baker A, Barrera P, Askin, DF. Wong's Nursing Care of 

Infants and Children Multimedia Enhanced Version: Mosby/Elsevier; 2015. 
- Verklan MT, Walden M. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing: Elsevier 

Saunders; 2015. 

- Martin RJ, Fanaroff  AA,Walsh MC. Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine (11 

th ed.):Elsevier ;2020 

- Gomella TL, Eyal F, Bany-Mohammed F.Gomella's Neonatology: Management, Procedures, 

On-Call Problems, Diseases, and Drugs(8th Ed): McGrow hill ; 2020 

 

 
 

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 2 راهنما از زمان ابالغ به مدت نیاعتبار ا خیتار. 

Commented [A8] :عدم كفايت 



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

 بسمه تعالی

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

عنوان 

 استاندارد

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

ارائه کنندگان 

اصلی صاحب 

 صالحیت

مدت  تواتر خدمتی شرط تجویز

زمان 

 ارائه
 کنترااندیکاسیون اندیکاسیون

فعات مورد تعداد د

 نیاز
 فواصل انجام

   -  -   -   

 

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 2راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار ا خیتار. 



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

 منزل در نوزاد ارزیابی لیست چك

 شده انجام اقدامات طبیعی غیر موارد طبیعی موارد ارزیابی ها  

  افزایش کاهش و 5/37 – 5/36 حرارت درجه

  کاهش و افزایش 120-160 دقیقه  در نبض

  کاهش و افزایش 40-60 تنفس در دقیقه 

  کاهش و افزایش  فشارخون 

    سر دور

    وزن

    قد

   سانتی متر 30-33 سینه دور

طبیعی  تورگور  رنگ، صورتی مغولی، های لکه  رنگ تغییر پوست

  میلیا و النگو

  اتوکسیکوم، جوش های چرکی اریتم

 1 – 5/0قدددامی فونتانددل   فرورفتگددی یددا برآمدددگی عدددم سر

 (ی مترسانت 1-3خلفی سانتی متر،

  

 گریه          هنگام در تقارن صورت

 باز و متقارن: بینی سوراخ

  

، سددانتی متددر 1 از کمتددر قرینه قطر اسکلرا نبودن زرد عدم  چشم

 به نور مردمك لالعم اشیاء ، عکس کردن دنبال

  چرکی ریزی، ترشحات اشك عدم

شددکری  ولددب کددام شکاف وجود عدم اپشتاین، مرواریدهای دهان

 فرنولوم نبودن زبان،کوتاه نبودن بزرگ

  

 در مجددرا یا زائده وجود طبیعی، عدم محل نرمال، شنوایی  گوش

 گوش جلوی

  

 بدددون حمایت، بدون مختصر طور به سر درکنترل توانایی گردن

 راحت پرده، حرکت

  

  احتمالی بودن برجسته یا ترشح بودن  متقارن ،سانتی متر 8 فاصله سینه ها پستان

   برجسته کمی و ،گردزسیانو وجود عدم شکم

 وجود یا قرمزی عدم ،تولد از بعد هفته 1- 3بندناف  افتادن ناف بند

 ناف بند اطراف ترشح

  

 ها مهره ستون

 

 عدددم ، ومدد بددا پوشددیده توده وجود 

 گودی وجود

 

 تناسلی دستگاه

 

 یددا خونی وجودترشح عدم کلیتوریس، نبودن بزرگ :دختر

 موکوسی طبیعی

 ،بیضدده اندددازه بودن ، نرمالآ مه محل بودن طبیعی : پسر 

 اسددکروتوم محددل داخددل بیضدده ادرار وجود مجرای سوراخ

 خونریزی عدم :ختنه

 یددا فیلتددر عالئددم سددندرم کالیددن

  آدرنال هایپرپالزی

 

 ادرار، مجددرای سددوراخ

 ،قرمددددزی التهددددا ،

 هیدروسل



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

 اندددامها، اندددازه بودن مساوی انگشتان، تعداد بودن طبیعی ها اندام

 طبیعددی دسددت، کدد  خطددو  بودن بودن طبیعی متقارن

 پاها حالت بودن طبیعیو  دست پا، انگشتان تعداد بودن

  

   اول ساعت 48 در دفع وجود بعد به 2 روز از کردن ادرار  ادراری گوارشی دستگاه

   واکسیناسیون جدول با مطابق واکسیناسیون وضعیت

   جدول با مطابق مکمل مصرف ویتامین مکمل

   صورت به توجه ،زنگ صدای به توجه تکامل

بندددناف، حمددام،  از مراقبددت کهندده، پوست، ناخن، تعددویض نوزاد از ازمراقبت آگاهی

 سالم، و ایمن تخت، خوا  الگوی دفع، لباس، تغذیه، الگوی

اه و فرزندان، مراقبت از دستگ دیگر با بیماری، تطابق عالئم

 عدم دستکاری آن 

  

 


