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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پيش گفتار
استاندارد" مداخحت پرستار – تغییه نوزاد با شیشه  -آئی کار" که پکیش نکوی آن در کمیسکیون اکا
مربو به موجب بند  3ماده  3قانون سازمان نظام پرستار مصوب  31/2/11مجل شورا اسحمی توسط
سازمان نظام پرستار تهیه و تدوی شده و در صد و یازدامی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد خدمات مکور
 1329/19/2مورد تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصکح قکوانی و مقکررات
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملکی ایکران منتشکر
میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منابع و مآخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
 -1ضیغمی کاشانی ،ربابه .دشتی ،الهه .بختیار  ،محمود.پرستار بهداشکت مکادران و نکوزادان .تهکران:
جامعه نگر :سالمی.1333،
 -9شوقی ،مهناز .سنجر  ،مهناز .درسنامه پرستار و بهداشت مادران و نوزادان لیفر .تهران :جامعه نگر:
سالمی.1333،
 -3صح زای ،ادایت اله .خجسته ،فرنوش.تهران :گلبان.1332.
4. Scott Ricci, Susan. Essentials of maternity, newborn, and women's health nursing.
Lippincott Williams & Wilkins: Chicago. 2008.
5. Smith Murra , Sharon . Slone McKinney, Emily. Foundations Of Maternal-Newborn
Nursing. Elsevier Saunders: Michigan. 2006.
6. Verklan, Terese. Walden, Marlene. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care
Nursing. USA: Elsevier. 4th edition. 2009.
7. Anderson, Lois E. Mosby’s Dictionary. ST. Louis: The C.V. Mosby CO.1990.
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مداخالت پرستاري – تغذيه نوزاد با شيشه -آئين کار
اد از تدوی ای استاندارد ،شناسائی و اجرا اصو کلی مداخحت پرستار در تغییه نوزاد با شیشه به
منظور تامی نیازاا تغییها نوزاد در شرایطی که نوزاد از شیر مادر استفاده نمی کند و/یا مادر قادر به
تغییه مستقیم از طری پستان نیست و نمایش طر گام به گام ای خدمت به منظور بهبود کیفیت کار،
پیشگیر از خطااا احتمالی و امچنی امکان اجرا یکسان خدمات می باشد.
ای استاندارد در موارد زیر کاربرد دارد:
الف -در کلیه بخش اا نوزادان در صورت نیاز به ای خدمت برا ارائه مراقبت اا پرستار یکسان و
روش .
ب -در مراجع قضائی به منظور سند قیاسی برا بررسی کیفیت اقدامات انجام شده .
مراجع الزامي
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مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است .بدی
ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد محسوب می شود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده
است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیهاا بعد آن مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد استاندارد الزامی است:
 1-9استاندارد ملی ایران شماره  13992مداخحت پرستار  -شست دست اا -آیی کار
 9-9استاندارد ملی ایران شماره  13929مداخحت پرستار  -گزارش نویسی -آیی کار
 3-9استاندارد ملی ایران شماره  13961مداخحت پرستار  -بررسی دستورات پزش  -آیی کار
 2-9استاندارد ملی ایران شماره  13122مداخحت پرستار  -تعیی اویت بیمار /مددجو  -آیی کار
اصطالحات و تعاريف

1

در ای استاندارد اصطححات و تعاریف زیر به کار می رود:
1-1
پرستار

فرد که دارا مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته پرستار است.
2-1
نوزاد

1

1 - Neonate

1

نوزاد از زمان تولد تا  93روزگی است.
اهداف مداخله اي
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 1-2تامی نیازاا تغییها نوزاد در شرایطی که نوزاد از شیر مادر استفاده نمی کند .
 9-2مادر قادر به تغییه مستقیم از طری پستان نیست.
1

حداقل وسايل مورد نياز

1-3شیر خش

تجار با فرمو دستور داده شده توسط پزش

در صورت لزوم

 9-3شیشه شیر
 3-3سرشیشه و در پوش آن متناسب با س و جثه نوزاد
 2-3پارچه یا دستما تمیز
6

روش انجام کار

 1-6دستور پزش

مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  13961بررسی شود.

 9-6اویت نوزاد مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  13122تعیی شود.
 3-6در صورت حضور والدی  ،روش انجام کار و ضرورت آن توضیح داده شود.
 2-6وسای مورد نیاز آماده شود و از سالم و بهداشتی بودن آن اا اطمینان حاص شود.
 3-6دست اا مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  13992شسته شود.
 6-6شیشه شیر آماده و تکان داده شود و کمی از شیر رو مچ دست ریخته شود تا از باز بودن سورا سر
شیشه و درجه حرارت مناسب آن اطمینان حاص کنید.
يادآوري -شیر آماده شده می تواند شیر دوشیده شده مادر یا شیر خش

باشد.

 3-6نوزاد در حالی که سر و پشتش نگه داشته می شود در آغوش گرفته شود ،طور که سر و شانهاایش
کمی باالتر از سطح بدن قرارگیرند.
يادآوري -پرستار برا در آغوش گرفت نوزاد در وضعیت کامح نشسته قرار می گیرد.

 3-6اگر نتوان نوزاد را در آغوش گرفت کنار او قرار گرفته و سر و شانه اایش کمی باالتر از بدن نگه داشته
شود.
 2-6سرشیشه داخ داان نوزاد گیاشته شود ولی خیلی عمی فرو برده نشود تا واکنش تهوع تحری
نگردد .کودک باید شروع به مکیدن کند.
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 19-6اگر نوزاد شیشه را نمیمکد به آاستگی چانه و گونهاا نوزاد مالش داده شود و با نوک سرشیشه لب
اا او لم گردد.
 11-6تا وقتی کودک شیر می خورد و تا پایان تغییه شیشه باال نگه داشته شود به طور که اوا داخ معده
و نشود.
 19-6نوزاد به حالت سرپا ،کمی خم به جلو در حالی که سر و سینه با ی
داشته شود.

دست محافظت می شود نگه

13-6ی دستما تمیز رو شانه پرستار یا مادر گیاشته شود و کودک به حالت سرپا بغ شود و به آرامی
پشت او مالش داده شود تا آروغ بزند و سپ او به پهلو راست یا به پشت خوابانده شود.
 12-6شیر باقیمانده درون شیشه شیر دور ریخته شود و کلیه وسای کامحً تمیز گردند.
13-6دست اا شسته شوند.
 16-6ثبت اطحعات و یافته اا مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  13929به شر زیر است:
الف -تاریخ و زمان انجام فرآیند
ب-فرد انجام دانده
پ-واکنش نوزاد به تغییه
ت-مقدار و نوع شیر خورده شده توسط نوزاد
ث-سایر مشاادات و اقدامات انجام شده
7

شرايط انجام کار

1-3دقت و صحت در انجام کار
9-3رعایت رفتار محیم با نوزاد
 3-3ارائه توضیحات الزم به والدی نوزاد درمورد نحوه انجام فرآیند کار
 2-3رعایت نکات ایمنی و بهداشتی
8

شرايط ارائه دهنده خدمت

ای فرآیند کار توسط پرستار و در کلیه بخش اا نوزادان انجام می گیرد.
9

نكات آموزشي

 1-2وجود حباب اوا در شیشه نشان دانده عبور شیر میباشد.
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 9-2در نوزادان نارس حتماً از توانایی نوزاد برا تغییه با شیشه یا شیرمادر مطمئ شوید .کودکی میتواند از
ای روش اا تغییها استفاده کند که واکنش مکیدن قو  ،توانایی مکیدن و بلع امزمان ،اوشیار قب
از تغییه و خوابیدن پ از تغییه داشته باشد.
 3-2ارگز شیرخوار را با شیشه شیر در تخت راا نکنید.
 2-2پ از خوردن حدود  99سی سی شیر ی بار کودک را بلند کرده و آروغ او را بگیرید زیرا در
صحیحتری شیوه تغییه با شیشه باز ام طف مقدار اوا امراه شیر خوااد بلعید.
 3-2خوابانیدن کودک به سمت راست یا به پشت از برگرداندن غیا جلوگیر میکند.
 6-2نارسایی اسفنکتر کاردیا در نوزادان سبب برگرداندن غیا میشود.
 3-2خوابانیدن کودک به پشت از خطر بروز سندرم مرگ ناگهانی نوزادان می کااد.
 3-2اگر کودک از تغییه طوالنی خسته می شود ،می توان با تغییر اندازه سورا سرشیشه مدت زمان تغییه
را تغییر داد.
 2-2در کودکان مبتح به شکا کام و لب به دلی ورود شیر به بینی بهتر است تغییه در وضعیتی که سر
قایم باشد انجام شود .برا کودکان مبتح به شکا کام و لب سر پستان اا عاد غیر قاب استفاده است
زیرا قادر به تولید مکش نیست ،لیا باید تغییه آن اا توسط سر پستان اا خا یا سایر وسای انجام
گیرد .سر پستان باید طور در داان کودک قرار داده شود که توسط کام و زبان تحت فشار قرار گیرد .علی
رغم ار نوع پستان مورد استفاده ،وارد کردن فشار محیم و یکنواخت به قاعده شیشه احتما آسپیراسیون
را کااش می داد.
 19-2چنانچه کودک مبتح به شکا کام و لب ،در تغییه با سر پستان دچار مشک باشد ،استفاده از قطره
چکان با انتها پحستیکی و سرنگ اایی با لوله پحستیکی نرم مفید می باشد .لوله به اندازه کافی بلند بوده
تا به قسمت خلفی داان رسیده و احتما برگشت از بینی را کمتر سازد.
 11-2پ

از تغییه شیرخوار باید شیشه شیر را به مدت  13دقیقه جوشاند.

 19-2به ازاء ار پیمانه شیر  39سی سی آب جوشیده سرد شده اضافه شود ،شیر استفاده شده نباید به ایچ
وجه رقی تر یا غلی تر از ای روش تهیه شود مگر آن که پزش دستور داده باشد.
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