
 

 

تعویض خون؛ پروسیجری که برای کاهش زردی شدید نوزاد توسط پزشک متخصص اجرا شرح کلی عمل یا پروسیجر :  

 می شود.

آن ها از ابتدا باال باشد یا در موارد شکست شامل نوزادان بستری و غیر بستری می باشد که زردی :   . فرآیند پذیرش2

  فتوتراپی جهت جلوگیری از عوارض زردی

 حتما باید گرفته شود.. اخذ رضایت آگاهانه  : 3

احتمال این که الین کتتر نافی نوزاد با موفقیت انجام نشود و یا نوزاد حین تعویض خون الف( میزان خطر و سود احتمالی:  

 واکنش دهد وجود دارد.

. عدم موفقیت در جا گذاری کاتتر نافی و نیاز به برقراری مسیر وریدی با روش 1  ←خطرات ناشی از تعویض خون عبارتند از 

 . بعضا نیاز به تکرار پروسیجر4. افت قند، کلسیم و پالکت 3. افزایش فشار خون ورید پورت در آینده 2جراحی 

و خطر عقب ماندگی ذهنی و حرکتی و کاهش شنوایی در آینده را کاهش می  در کاهش زردی شدید بهترین تاثیر را دارد  ←سود 

 دهد.

 اگر سیر بیماری خوب باشد و از لحاظ روند بیماری با انجام تعویض خون زردی نوزاد کاهش یابد.ب( پیش آگهی: 

 ندارد.  ج( روش های جایگزین:

 زمایش، مشاوره و... . اقدامات الزم قبل از عمل یا پروسیجر شامل تصویر برداری، آ4

. تهیه ست تعویض 3. تهیه خون سازگار و پالسمای منجمد تازه  2. انجام آزمایشات الزم جهت تشخیص علت احتمالی زردی 1

 خون

 . نحوه عمل 5

 حین کتتر گذاری نیاز به بی حسی موضعی می باشد و تکنیک آرام سازی جهت نوزاد )ساکروز( الف( روش بیهوشی: 

 نکات استریلیتی انجام شود.ب( تکنیک های عمل )الپاروسکوپی، عمل باز و...(: 

 یک پرستار  –رزیدنت  –پزشک متخصص نوزادان ج( تیم ارائه دهنده خدمت: 

 تعویض خون باید به آهستگی صورت گیرد ولی ترجیحا نباید از یک ساعت بیشتر شود.د( مدت عمل: 

 تعویض خون 



 

 . مراقبت های بعد از عمل 6

 شیفت 3به صورت مداوم و در هر الف( ویزیت پزشک: 

 چک عالئم نوزاد قبل، حین و بعد از انجام پروسیجر و ثبت دقیق.ب( مراقبت پرستاری: 

 به صالح دید پزشک و تا زمانی که زردی نوزاد از بین برود.ج( مدت بستری بعد از عمل: 

 . مراقبت های دوره نقاهت 7

ساعت بعد و توجه به شیر  24مراقبت از نظر افزایش زردی مجدد و چک زردی نوزاد ر منزل: الف( مدت نیاز به استراحت د

 خوردن نوزاد به مدت کافی و جلوگیری از کاهش آب بدن نوزاد.

 ساعت و ادامه نور درمانی 3چک زردی نوزاد در ابتدا به مدت هر ب( فالو آپ و پیشگیری های الزم بعد از عمل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


