
 

 

 گرفتن آب کمر نوزاد )پونکیسون کمری(.شرح کلی عمل یا پروسیجر   1

 نیدل سرنگ در ستون فقرات به منظور کشیدن مایع مغزی و نخاعیقرار دادن 

 عفونت های مغزی یا نخاعی و خونریزی مغزی : برای تشخیصعلت گرفتن آن

 نمی شود.به صورت سرپایی انجام    . فرآیند پذیرش2

 (CPRدر بیماران بستری: در صورتی که نوزاد عالمت دار باشد )تب، بی حالی، شیر نخوردن و یا باال بودن آزمایش 

صحبت با والدین و آموزش -چک توسط پرستار -مراحل ثبت دستور پزشک در پرونده  -دستور گرفتن آب کمر نوزاد داده می شود 

 و توجیه 

بعد از صحبت با والدین رضایت کتبی با اثر انگشت گرفته می شود. )موارد اورژانسی: صورتجلسه . اخذ رضایت آگاهانه   3

 د.(اورژانسی بدون رضایت پر می شو

 الف( میزان خطر و سود احتمالی: 

 عفونت –خونریزی  –در صورت ورم مغز می تواند باعث فتق مغز شود   ←خطر 

 تشخیص عفونت های عصبی نوزاد  ←سود 

 در صورت بروز عفونت عصبی زود تشخیص داده می شود.ب( پیش آگهی: 

 ندارد. ج( روش های جایگزین:

 . اقدامات الزم قبل از عمل یا پروسیجر شامل تصویر برداری، آزمایش، مشاوره و... 4

( گرفتن رضایت کتبی از والدین)در صورت اورژانسی صورتجلسه پر 3( صحبت کردن با والدین و توجیه آن ها  2( دستور پزشک  1

 د جهت گرفتن آب کمر( آماده سازی نمودن نوزا5( آماده نمودن وسایل جهت نوزاد  4می شود.(  

 . نحوه عمل 5

 بی حسی موضعی لیدوکائین)پماد(الف( روش بیهوشی: 

 ( LPپونکسیون کمری )



 

نوزاد روی پهلو خوابیده پاها داخل شکم و سر به سمت داخل خم می ب( تکنیک های عمل )الپاروسکوپی، عمل باز و...(: 

یه سوزن را وارد کانال نخاعی کرده و از آن ها شود. و توسط پرستار نوزاد حمایت می شود. پس از آن پزشک بعد از ضد عفونی ناح

 مایع برداشت می کند.

 همکاری والدین –پرستار  –پزشک ج( تیم ارائه دهنده خدمت: 

 دقیقه 23-33از زمان آماده سازی حدودا د( مدت عمل: 

 . مراقبت های بعد از عمل 6

 نیاز به ویزیت پزشک نیست.الف( ویزیت پزشک: 

کم کردن نور و صدای  –ساعت  24پانسمان ناحیه سوراخ تا  –استراحت نوزاد با قرار دادن آن به پشت ب( مراقبت پرستاری: 

 شیردهی هم ادامه پیدا می کند. –محیط 

 نوزاد بستری آن ادامه دارد تا پایان درمان بیماریج( مدت بستری بعد از عمل: 

 . مراقبت های دوره نقاهت 7

 ندارد.زل: الف( مدت نیاز به استراحت در من

 در بخش انجام می شود.ب( فالو آپ و پیشگیری های الزم بعد از عمل: 

 


