راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﭼﺸﻢ ﻧﻮزادان ﻧﺎرس
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ

ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ:اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﮐﺲ  ۵۵۴٢۴٢٧٠و ﯾﺎ  ۵۵۴٢١١٠١و ﯾﺎ راﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ ropinfo@tums.ac.ir

ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ  ،ﮐﻠﻤﮫ ﻋﺒﻮر و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ
رﯾﯿﺲ  NICUدر ﭘﺎﮐﺖ درﺑﺴﺘﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﮫ اﺻﻠﻲ  www.farabihospital.comوارد ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻧﻮزادان ﻧﺎرس ﺷﻮﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﮫ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ،وارد ﺻﻔﺤﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺳﮫ ﺑﺎر اﺷﺘﺒﺎه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺘﮫ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ,واﺣﺪ ﺳﺎﯾﺖ )ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰی( ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد(۵۵۴٢١١٠١) .

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﮫ اﺻﻠﯽ را ﺑﮫ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
•
•

ﺗﺬﮐﺮات ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .
ﺗﮭﯿﮫ دو ﺑﺮگ ﮐﭙﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .

•

ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀﺎ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﺪن از وﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و اﻟﺰام اﻧﺠﺎم آن ﺿﺮوری اﺳﺖ .

ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ھﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن
ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪی در ﭘﯿﺶ دارد.

ﺛﺒﺖ ﻧﻮزاد :ﺗﻤﺎم ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ٣٧ھﻔﺘﮫ و ﯾﺎ وزن ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٢۵٠٠ﮔﺮم دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وزن ﺗﻮﻟﺪ وﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﺑﺴﺘﺮی " "Complicateداﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺟﮭﺖ
وﯾﺰﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﺎﻣﮫ  ropinfo@tums.ac.irﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.ﮐﻠﯿﮫ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﮫ در  NICUﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ھﻔﺘﮫ
اول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﭙﺲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻔﺘﮫ ﭼﮭﺎرم ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ھﻔﺘﮫ
 ٣٢ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﺮ ﮐﺪام دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺎ ھﻔﺘﮫ ﭼﮭﺎرم ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮزاد ﻧﺸﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم ﺳﻔﯿﺪ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ۵۵۴٢۴٢٧٠و ﯾﺎ راﯾﺎﻧﺎﻣﮫ ﻓﻮق ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻛﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

•

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺛﺒﺖ وارد ﺻﻔﺤﮫ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ ﺛﺒﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ را ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺗﻼف وﻗﺖ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻧﻮزاد اﮔﺮ دارد/ﻧﺎم ﭘﺪر /ﻧﺎم ﻣﺎدر(ﻟﻄﻔﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ و
ﭘﺴﻮﻧﺪ ھﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد)ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎدر و ﭘﺪر/ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ھﻤﺮاه درﺳﺖ ودﻗﯿﻖ /آدرس درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ را ﻻزم
دارﯾﺪ.ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺪو ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻮزاد ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ
اوﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺿﻤﯿﻤﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺮدد.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

•

ﺗﻌﺪاد ﻗﻞ را دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﻞ ھﺎی ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺎدر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﮫ
اﯾﻦ ﮐﻮدک ﮐﮫ ﻣﺸﻐﻮل ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن آن ھﺴﺘﯿﻢ ﻗﻞ ﭼﻨﺪم اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺎدر ٣ﻗﻠﻮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آورده ﺗﻌﺪادﻗﻞ ﻣﯿﺸﻮد  ٣و اﯾﻦ ﻗﻞ
ﻣﺜﻼ ﻗﻞ دوم اﺳﺖ.ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ در ﺳﮫ ﻗﻠﻮ ﺳﮫ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.ﻟﻄﻔﺎ در ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻗﻞ واﯾﻨﮑﮫ ﻗﻞ ﭼﻨﺪم اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

•

در ﺛﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﭽﮫ دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در دو و ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮ ھﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﭽﮫ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اھﻤﯿﺖ دارد.

•

ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس
آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺎدر اﺳﺖ؛و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻرد،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .دﻗﺖ در ﺳﻦ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﭽﮫ  ٣٢ھﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎ  ٢٢ھﻔﺘﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﻔﺘﮫ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دھﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺸﻢ ھﺎی ﮐﻮدک را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .
ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و وزن زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﮐﻤﺘﺮ
از  ٢۵و وزن ﺗﻮﻟﺪ را ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠٠٠ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ھﺸﺪار ﻣﯿﺪھﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

•

در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻮدک را ﺑﺎﯾﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ در ﺛﺒﺖ  CPRﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ٣دﻗﯿﻘﮫ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺳﭙﺴﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ  CPRﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ از آﻧﺠﺎ اﮐﮫ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در آﻧﺎﻟﯿﺰ
ھﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد  ،در ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻮزاد اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی)ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﺎ
ھﻔﺘﮫ ﺳﻮم ﯾﺎ ﭼﮭﺎرم ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن ﻧﻮزاد( از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﮭﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ورود اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰﯾﻨﮫ ذﺧﯿﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر زﻣﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ﺧﻼﺻﮫ اﻃﻼﻋﺎت
را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ.از آن دو ﺻﻔﺤﮫ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻨﺖ را ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻼﻣﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ.
ﯾﺸﻨﮭﺎد ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀﺎ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﺪن و درﯾﺎﻓﺖ وﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮﯾﻨﺖ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ
ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ،اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ را درك ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ھﻤﻜﺎري ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ
•

ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﺠﺪدا وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﯾﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﻧﻮزاد را ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﻮﯾﺪ.ﺑﮫ ﺟﺎی ﺛﺒﺖ وارد ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﮫ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻄﯽ ﮐﮫ ﻧﻮزاد در آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﮫ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻮزاد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.در ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻢ راه ھﺎی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ھﺮ ﻧﻮزاد آورده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ
در اﻧﺘﮭﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺳﺎﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮزاد در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻔﺤﮫ ﺑﺮوﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﮫ و ﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮی را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪه/ﻓﻮت ﺷﺪه /ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل /و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه راس ﺳﺎﻋﺖ  ٨در ﺻﺒﺢ ھﺎ ) ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺎﻋﺖ ھﺸﺖ را ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪھﯿﺪ( و راس
ﺳﺎﻋﺖ  ١٢:٣٠ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ ھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ.از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ھﺎی ھﻢ ﺟﻮار ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه
دارد ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ وﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ
ﻣﻼﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف وﻗﺖ آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺘﮕﻲ ﻣﺮﻛﺰ  ROPﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در ﺿﻤﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺴﺘﺮی و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﺮی راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ROP
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ي ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای آن ﮐﻮدک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﻗﺒﻞ ازﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع داده ﺑﺎﺷﯿﺪ،زﯾﺮا
ﭘﺲ از آن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن و ﺳﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻮدک و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﮫ ﻋﮭﺪه
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
•

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮭﺖ ارﺟﺎع ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ در ﺑﺴﺘﺮ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﮭﯿﻨﮫ از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﯿﺪ آورد  .ﻗﺒﻼ از ھﻤﻜﺎري ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

•

ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻮزاد ﺧﺎص در ﺳﯿﺴﺘﻢ راه ھﺎی زﯾﺮ وﺟﻮد دارد.اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﮫ ﮐﮫ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻟﯿﺴﺖ ھﺎ
وﺟﻮد دارد.

در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻢ ﻧﻮزاد و ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ اﻣﮑﺎن
ﺟﺴﺘﺠﻮ دارد .ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﻧﺎم ﭘﺪر را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ آن را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﮫ اﺟﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آن را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﮫ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
و ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﮫ آن را ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

•

ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.اﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ :ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻮزاد وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﻮﯾﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎران را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮزاد
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.ودر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.در آﻧﺠﺎ ﻓﺮد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ/
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت /ﮐﺎرھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و زﻣﺎن ﻓﺎﻟﻮ آپ ﺑﻌﺪی را ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ودر ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺒﮑﯿﮫ ﻧﻮزادان
ﻧﺎرس را دارد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺴﻤﺖ  Assesرا ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.ﮔﺰﯾﻨﮫ  No ROPﯾﻌﻨﯽ
واﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺷﺒﮑﯿﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ھﻨﻮز  ROPﻧﺪارد.اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﮫ  Complete Vascularizationرا ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ ﮐﻮدک اﯾﺠﺎدﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻋﺮوق ﺷﺒﮑﯿﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ ﮐﻮدک
دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﮫ  ROPرا ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری درا ﯾﻦ ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ درﻣﺎن ھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ درﻣﺎن داﺷﺘﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﭼﮫ درﻣﺎﻧﯽ و در ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای او
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﺧﻼﺻﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﮫ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻮد
ﺟﮭﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ واﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد
ﻣﺴﺘﻘﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﮭﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﻗﻔﻞ دﯾﺪه
ﻣﯿﺸﻮد روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺮوج از ﺳﯿﺴﺘﻢ:

در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﮫ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﻤﮫ  Welcomeﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺮوج از

ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دارد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻣﺮﮐﺰ ROPﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ در اﻧﺘﻈﺎر
اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰROP
دﮐﺘﺮ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ

