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 دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

 
 شناسناهم و استاندارد خدمت

نک شیر مارد، جهت نوزادان انرس اراهئ خدمت رد با  
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 تدوین:  تنظیم و

 دکتر محمد حیدرزاده، فوق تخصص نوزادان، رئیس اداره سالمت نوزادان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دکتر عباس حبیب الهی، فوق تخصص نوزادان، هیات علمی اداره سالمت نوزادان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره سالمت نوزادان ، کارشناس ارشدروشنک وکیلیان

 دکتر محمد باقر حسینی، فوق تخصص نوزادان، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ناس ارشد آموزش پزشکی، ستاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریزرشناس ارشکامعصومه انصاری، 

 تبریزدانشگاه علوم پزشکی  )س(ارشناس مسئول بانک شیر مرکز آموزشی درمانی الزهراشیرین خطیب شهیدی، ک

دانشگاه علوم  ، مرکز آموزشی درمانی مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب)س(کتر عصمت دیره، فوق تخصص نوزاداند

 پزشکی شیراز

 درمان دانشگاه علوم پزشکی شیرازحمید رضا پارسا، متخصص کودکان، رئیس اداره نوزادان و کودکان معاونت دکتر 

زهرا اسکندری، کارشناس ارشد پرستاری، کارشناس اداره سالمت نوزادان و کودکان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز

 مشاور: دکتر مریم خیری، رئیس اداره استاندارد دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنی: تحت نظارت

 و راهنماهای سالمت تدوین استانداردگروه  

 و تعرفه سالمتتدوین استاندارد دفتر ارزیابی فن آوری، 
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 قدمه:م

است که از نظر کیفیت و کمیت، قابل جذب موادی حاوی  مادر،مادر، بهترین انتخاب برای تغذیه شیرخواران است. شیر شیر            

را تامین می نماید. هیچ ماده ای در دنیا وجود ندارد که بتواند جای شیر مادر را  نوزادرشد ی و برای شیر خوار بوده و انرژ

تغذیه از شیرهای موجود در بانک شیر  ،. در این شرایطر برای رفع نیاز نوزاد کافی نیستبگیرد. متاسفانه گاهی شیر ماد

، عوارض ناشی از تواند می ،با نک های شیر د درمادران، راهکار نوینی برای رسیدن به این هدف است. مصرف شیر موجو

بانک  گوارشی را کاهش دهد. سیستم ، چون انتروکولیت نکروزان، سپتی سمی، عفونت، اختالالت دیگرمصرف شیر خشک

ان های شیر مادر می توانند با ارایه شیرهای اهدایی پاستورریزه شده مادران به نوزادان در ارتقا سالمت و کاهش عوارض نوزاد

موجود در بانک  مصرف شیرنارس و بیمار بستری در بخش های تخصصی/ ویژه نوزادان، نقش بسیار حیاتی را ایفا نماید. 

 موثر است. ،در بهبود و کاهش عوارض دوره نوزادی های شیر برای نوزادان نیازمند، هم چون دارویی معجزه آسا

 

 :به همراه کد ملی (الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین

 960000، کدملی:  ارایه خدمت بانک شیر مادر ، جهت نوزادان نارس

Service delivery at mothers’ milk banks for premature infants  
 

 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

د به تغذیه با شیر مادر در طی فرآیندهای با هدف تغذیه نوزادان نارس، بیمار و نیازمن موجود در بانک های شیر شیر استفاده از

عدم  :مانند ،به دالیل مختلف ،صورت می گیرد. پس از اطمینان از عدم امکان شیردهی خود مادر ،متعدد و به هم پیوسته ای

کتبی ت آمیز خود مادران، با دستور یبا هدف نهایی شیردهی موفقغیره، و  توانایی مکیدن، ضعف و ناتوانی نوزاد، نبود مادر

شروع می شود. حجم و تواتر  کودکان 4و  3، رزیدنت سال متخصص کودکاندستیار تخصصی نوزادان،  پزشک نوزادان/

با رعایت اصول بهداشتی و تکنیک های صحیح  تعیین می گردد و پرستار/مامای شاغل در بخش در شبانه روز، مصرف شیر

به تغذیه نوزاد می نماید. در طی شیردهی، نوزاد کامال از نظر عالیم ، اقدام نوزاد شیر دهی متناسب با سن و شرایط بالینی

 دقیق ثبت می گردد. صورت کامل ومی گردد و پس از پایان شیر دهی، تمام اقدامات انجام شده، به پایش بالینی، 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

   

 
 

 

 

4 

 

 :پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری یاج( اقدامات 

 ارزیابی قبل از انجام پروسیجر: 

 و بررسی سن، وزن و شرایط بالینی نوزاد نوزاد توسط پزشکمعاینه  

 معالج توسط پزشک بالینی همان نوزاد با ذکر دلیل در پرونده شیر مادرتایید عدم امکان استفاده از 

و  نوزادان، دستیار تخصصی شیر بانک شیر مادر توسط فوق تخصص نوزادان یا متخصص کودکاناستفاده از دستور کتبی 

 مراقبت ویژه نوزادان در بخش کودکان 4و  3ل رزیدنت سا

 شمارش کلنی در محیط کشت ،و  منفیوگرم مثبت  میزان باکتری های نظراز  پاستورریزهشیر بررسی 

ظروف حاوی  سالم  و تمیز بودن ) توجه به تمیز بودن دست ها وبا رعایت اصول بهداشتی شیر اهدایی از بانک شیر تحویل

 .در بخش هستندو  در حین انتقال)درجه سانتیگراد  2_4)دمای مازنجیره سر حفظ و (شیر

 متناسب با سن، وزن و شرایط بالینی نوزاد  ،آماده کردن وسایل شیر دهی

 ارزیابی حین انجام پروسیجر 

 وزادشصحبت و مشاوره با مادر)والدین( نوزاد قبل از تجویز و آموزش در مورد مزایای استفاده از شیر موجود دربانک برای ن

 (NGT ,OGT) در صورت لزوم تعبیه  نوزاد ، وزن و شرایط بالینیتجویز شیر با روش مناسب با سن

 تعیین دقیق حجم شیر مصرفی بانک

 بررسی دمای شیر بانک

 بررسی رنگ، بو و ظاهر شیر دریافتی

 بررسی ظروف نگهدارنده شیر از نظر آلودگی ظاهری یا نداشتن ترک یا شکستگی 

 از نظر تحمل تغذیه، اتساع شکم، آسپیراسیون شیر و ... ارت دقیق نوزاد حین تغذیهمشاهده و نظ

 درصد اشباع اکسیژن خون شریانی با پالس اکسیمترمیزان  ارزیابی نوزاد از نظر

 آموزش به مادر)والدین ( نوزاد در مورد نحوه تجویز شیر و جلب مشارکت آنان در شیر دهی نوزاد
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 م پروسیجرارزیابی بعد از انجا 

 و ... ، اتساع شکم، در صد اشباع خون شریانیارزیابی نوزاد از نظر تحمل تغذیه با شیر مادر

 ارزیابی نوزاد از نظر آسپیراسیون شیر

 ارزیابی نوزاد از نظر بررسی عالیم خطر در نوزاد

 جمع آوری وسایل شیر دهی با رعایت اصول بهداشتی

 حتمالی به وجود آمده و توصیه های الزم به والدین در پرونده نوزادثبت همه اقدامات انجام شده، عوارض ا

 

 کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر 

و ارزیابی و... کنترل  عوارض جانبی مصرف شیر اهدایی مانند: استفراغ، عدم تحمل، حساسیت پوستی، آسپیراسیون، اتساع شکم

 شود.

 (فواصل انجام /تعداد دفعات مورد نیاز)( تواتر ارائه خدمت  د

 تواتر ارایه خدمت) مصرف شیر موجود دربانک(، بر حسب دستور کتبی پزشک انجام می شود.

 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه/ ( Order( افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )ه

 نوزادان  فوق تخصص

  تخصصی نوزادان( فوق فلو) دستیار

  متخصص کودکان

 4و  3رزیدنت های کودکان سال 

 

  :( افراد صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطهو

  کارشناس / کارشناس ارشد پرستاری

  کارشناس/کارشناس ارشد مامایی
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 ارائه کننده خدمت: اعضای تیم ( برای سایرعنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد

تعداد مورد نیاز به طور  عنوان تخصص ردیف

استاندارد به ازای ارائه هر 

 خدمت

میزان تحصیالت  

 مورد نیاز

سابقه کار و یا دوره 

آموزشی در 

 صورت لزوم

نقش در فرایند 

 ارائه خدمت

کارشناس مسئول  1

 بانک شیر مادر

کارشناس/  نفر 1

 کارشناس ارشد

 پرستاری/مامایی

 شیردهیتغذیه و  

 نوزادان

 بانک شیر مادر

اصول مشاوره و  

 راهنمایی

 

جمع آوری  و  

پاستوریزاسیون 

 شیر مادر

کارشناس مشاوره  2

 شیردهی

کارشناس/  نفر 1

  کارشناس ارشد

 مامایی/ پرستاری

تغذیه  و شیر دهی 

 نوزادان

آشنایی با بانک 

 شیر مادر

اصول مشاوره و 

 راهنمایی

و  مشاوره

در  راهنمایی

 شیردهی

 

  :و مکان ارائه خدمتیزیکی ( استانداردهای فضای فح

بخش نوزادان و در بخش مراقبتهای ویژه تجویز شیر موجود در بانک شیر می تواند در کات، انکوباتور، تخت نوزاد یا در آغوش مادر، 

 صورت پذیرد.

  :( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمتط

 شیر و نگهداشت  ظروف جمع آوری

  Cool Boxنتقال شیرباکس های نگهدارنده برای ا
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 وسایل شیردهی

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

ف
دی

ر
 

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت(  اقالم مصرفی مورد نیاز

 یک عدد فنجان 1

2 NGT عدد تا دو یک 

 عددتا دو  یک  ظروف  نگهدارنده 3

 عدد تا دو  یک سرنگ  4

 

 

 

شامل گزارش نتایج درمانی و ثبت در پرونده بیمار و بررسی های حین درمان از جمله سوابق بیمار و تلفیق ت) ( استانداردهای ثبک

 :(دارویی

 دستور کتبی پزشک

 سن، وزن و شرایط بالینی نوزاد

 و فواصل تجویز شیر مقدار مصرفی

 ، فنجان ، سرنگ ( NGTنحوه ارائه و تجویز شیر  به نوزاد )از طریق دهان ، 

 دقیق ت و تاریخساع

 مشاهدات

 موزش ها و توصیه ها ی الزم به والدینآ

  احتمالی عوارض

 نام و نام خانوادگی و امضا دقیق ثبت

 

  :خدمتجهت تجویز  دقیق( اندیکاسیون های ل

وجود نداشته  زاد،مادر همان نوبر اساس دستور پزشک در صورتی که امکان استفاده از شیر  )نارس، بیمار(،استفاده در نوزادان نیازمند

 باشد.
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 هفته حاملگی، نارسی محسوب می گردد. 37گرم یا سن جنینی کمتر از  2500نوزاد نارس: وزن نوزاد کمتر از  

 معاینه و بررسی دقیق نوزاد از نظر وزن، سن و شرایط بالینی

 دستور کتبی پزشک به طور دقیق) حجم و تواتر شیر مصرفی(

 خدمت: دقیقندیکاسیون های شواهد علمی در خصوص کنتراا( م

 یا پدر مادر عدم رضایت

  ) با تشخیص پزشک نوزادان(بیماری های متابولیک ارثی برخی 

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ن

شیر   وعده  8 _12( دقیقه برای هر وعده شیر دهی وقت الزم است. حدود  20 _30بستگی به روش و تکنیک استفاده دارد) حدود 

که این موارد بستگی به شرایط  kg/dayسی سی / 20_30ساعت، برای نوزادان شیردهی صورت می گیرد و   حدود  24دهی  در 

 بالینی، سن  و وزن نوزاد میتواند، متغیر باشد.

 

 

 

  ( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:س
، مراقبت ویژه نوزاداننوزادان/ در بخش های  از چند روز تا چند هفته مدت بستری نوزاد نارس و بیمار با توجه به سن و شرایط بالینی

 متغیر است.

ف
دی

ر
 

عنوان 

 تخصص
 میزان تحصیالت 

مدت زمان مشارکت در فرایند 

 ارائه خدمت
 نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت

 پزشک 1

 نوزادان  فوق تخصص 

 فلو)دستیار تخصصی نوزادان(

 متخصص کودکان

  کودکان 4و 3رزیدنت سال 

 دقیقه بر اساس شرایط بیمار 15

در پرونده  تبینوزاد، دستور ک دقیق معاینه، ارزیابی

 ) حجم و تواتر مصرف(بالینی نوزاد

 /ماماپرستار 2

 ارشد کارشناس کارشناس/

 ساعتدقیقه تا نیم  20

ارزیابی پس تغذیه، ارزیابی قبل از تغذیه ، اجرای فرایند

توصیه های الزم به مادر، ثبت آموزش و ، از تغذیه

  دقیق در پرونده بالینی نوزاد
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 :( موارد ضروری جهت آموزش به بیمارع

 به والدین شیر دهی و راهنمایی مشاوره

 نوزادشاندر شیر دهی  والدین مشارکتآموزش  

 در حین شیردهی نوزاد به والدینآموزش عالیم خطر

 های شیردهی وعدهنحوه انتخاب  آموزش

 و افزایش گام به گام آن  Cuebase Feedingکه از نوزاد دریافت می شود دهانی  نوزاد بر اساس نشانه هایی آموزش تغذیه 

 شیر دوشی و نحوه انتقال شیر مادر  چگونگی آموزش

 آموزش در مورد چگونگی حفظ و نگهداری شیر 

 استفاده در شیر دهی آموزش نحوه تمیز کردن ظروف نگدارنده  و وسایل مورد

 به مراکز در اهدای شیرو تشویق  آموزش مشارکت 

 آموزش روش ها و تکنیک های شیردهی متناسب با سن نوزاد

 و رعایت اصول بهداشتی در شیردهی نوزاد آموزش چگونگی تمیز کردن ظروف شیر دهی

 آموزش حجم و وعده های شیردهی متناسب با سن

 موجود در بانک های شیر برای نوزادان آموزش مزایای استفاده از شیر
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 بسمه تعالی 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

عنوان 

 استاندارد
 کاربرد خدمت RVUکد 

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز 

ارائه کنندگان 

اصلی صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز
محل 

ارائه 

 خدمت

 تواتر خدمتی
مدت 

زمان 

 یکاسیونکنترا اند اندیکاسیون ارائه 

تعداد 

دفعات 

  مورد نیاز

 فواصل انجام

ارایه خدمت 

بانک شیر مادر 

، جهت نوزادان 

 نارس

 بستری 960000

فوق تخصص/ 

فلو )کودکان 

،نوزادان ( / 

متخصص 

کودکان 

/رزیدنت سال 

  4و3

کارشناس / 

کارشناس ارشد 

پرستاری 

کارشناس/کارشناس 

 ارشد مامایی 

 

نارس، استفاده در نوزادان نیازمند)

بیمار(، شیر مادر بر اساس دستور 

پزشک در صورتی که امکان 

استفاده از شیر مادر همان نوزاد، 

 وجود نداشته باشد.

نوزاد نارس: وزن نوزاد کمتر از  

گرم یا سن جنینی کمتر از  2500

هفته حاملگی، نارسی محسوب  37

 می گردد.

معاینه و بررسی دقیق نوزاد از نظر 

 بالینیوزن، سن و شرایط 

دستور کتبی پزشک به طور دقیق) 

 حجم و تواتر شیر مصرفی(

 

 عدم رضایت مادر یا پدر

برخی بیماری های متابولیک  

ارثی) با تشخیص پزشک 

 نوزادان(، بخش نوزادان

 

بخش 

های 

مراقبت 

ویژه/ 

تخصصی 

نوزادان، 

بخش 

 نوزادان 

بر حسب 

دستور 

 پزشک

بر حسب دستور 

 پزشک

دقیقه  20

تا نیم 

 ساعت

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار ا خیتار. 


