
ارایه

فریبا صفایی 

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

تازه های دسترسی وریدی در نوزاد



اهمیت  دسترسی وریدی در نوزادان

متعاقب پیشرفت علم و تکنولوژی در دهه های گذشته میزان بقا نوزادان بخصوص  نوزاد نارس 

افزایش چشم گیری داشته است و در نتیجه تعداد نوزادان نیازمند مراقبتی ویژه به طور قابل توجه  

افزایش یافته است

بنابراین ضرورت دارد مشکالت نوزادان نارس با تدابیر مناسب برطرف گردد شواهد علمی نشان 

می دهد مدت بستری درکشورهای در حال توسعه باال است ، بنابراین با افزایش مدت بستری 

نوزادان در بخش مراقبت های ویژه اهمیت روش های دسترسی وریدی آنها افزایش یافته است و 

مقدار و ترکیبات مایع تجویزی می تواند . این نوزادان به طور معمول نیازمند تغذیه وریدی هستند

بسیار متغیر باشد و همچنین مکانیسم های هموستاتیک کلیوی نارس بوده و میزان مرگ و میر 

.مرتبط با اختالالت الکترولیتی و اسید و باز در این نوزادان باالتر است



اهمیت  دسترسی وریدی در نوزادان

حفظ دسترسی ورید محیطی برای نوزادان دشوار بوده و ماندگاری آنها کوتاه 

است و نیاز به مداخالت مکرر برای تعبیه آنها وجود دارد و تغذیه وریدی و 

تزریق داروها نیاز به راههای وریدی مداوم و قابل اطمینان دارند



اهمیت  دسترسی وریدی در نوزادان

محلولی که از طریق ورید محیطی می توان تزریق کرد باید 
میلی اسمول یا کمتر و اسیدیته آن  در 600دارای اسموالتیه 

و بسیاری از داروهای به عنوان . باشد9الی 5محدوده بین 
عامل محرک شناخته می شوند



روشهایانواع

دروریدیدسترسی
نوزادان



محیطیریدورکاتت-1
مدت زمان مانگاری محدود

محدودیت در تزریق

درد واسترس

زمان صرف شده تیم مراقبتی

اکستراوزیشن 



نافیریدواتترک-2
مدت ماندگاری محدود

عفونت

ترومبوامبولی

جابه جایی در سیستم پورت 

اختالل در خونرسانی اندام 



رید مرکزی که به روش جراحی یا کات دان تعبیه می شودو-1

نیاز به جراحی •
عفونت •
آسیب به ارگانها و عروق دیگر •
پلورال افیوژن، پریکاردیال افیوژن •

کاتتر ورید مرکزی-3



کاتتر مرکزی جایگزین شونده از طریق ورید محیطی-2

کاتتر ورید مرکزی-3

Peripherally Inserted 

Central Catheter



به طور کلی کاتترگذاری از طریق پوست 

هنگامی که دسترسی وریدی برای فراتر از شش 

روز به عنوان نیاز درمانی مطرح است یک 

جایگزین بسیار مناسب است که دسترسی 

طوالنی مدت به داخل ورید را با عوارض کم 

فراهم می نماید



• TipofthePICCshouldbeSVCforupperextremitiesand thoracic IVC for

lower-extremities
محل مناسب انتهای کاتتر

و ورید اجوف SVCورید اجوف فوقانی : مکان ایده آل•
به علت بزرگی عروق، جریان . می باشدIVCتحتانی 

باالی خون، شناور بودن کاتتر در داخل ورید و عدم 
تماس نوک کاتتر با دیواره های رگ، حداقل عوارض و

.حداکثر ماندگاری را داریم

امدان

یتحتان
امدان

قانیوف



PICCچه موادی را می توان  ازطریق

ونداردوجودموادنوعنظرازهاانفوزیوندرمحدودیتیهیچگونه•
انواع،TPNمختلف،هایغلظتباقندیسرممانندهاییمحلول

ازتواندمیشدهرقیقصورتبهبیوتیکهاآنتیکموتراپی،داروهای
.شوددادهPICCطریق



گرم1500ازکمتروزنداراینوزادان
رشدرایبگوارشدستگاهطریقازکالریکافیدریافتبهقادرکهنوزادانی

ازمواددریافتنیازمندروز7ازفراترمدتیبهمیرودانتظاروباشندنمی
باشندوریدطریق

GIناهنجاریهایمادرزادی،عروقیوقلبیاختالالتدارایکهنوزادانی

،PICCکمترعوارضعلتبهشودمطرحCVCتعبیهکهموردیهردر
.میگرددتوصیه

PICCاندیکاسیون استفاده از



بهبودوریدییكبیوتآنتیتجویزباابتدابایدبیمارانیچنین.(شدهتاییدخونکشتبا)سپسیس
اثباتازبعدودارد،الزمزمانساعت72تا48معمولطوربهکهشود،منفیخونوکشتیافته

شودگذاشتهPICCمنفیخونکشت
وریدیمسیرنبود

اندامرادیوتراپییاوسوختگیهااندامها،پرفیوژناختاللمحیطی،نوروپاتی
ترمبوزبهاستعدادوسابقه

کندجلوگیریمحیطیوریدهایبهدسترسیازکهخاصموضعیدرهماتومیاودرماتیت
استئومیلیتماننداندام،درعفونتیاوجراحت

تواندمیکهتجهیزاتیچنینبهحساسیتازایتاریخچهوحالشرحوجودیاوسازگاریعدم
شودبیماردرایمنیسیستمفعالیتباعث

PICCکنتراندیکاسیون استفاده از



نوزادبر  بالینتعبیه

طوالنی ماندگاری

درد و استرسکاهش

داردکمتریعوارضوبودهتهاجمیکمترهاCVCوپورتبامقایسهدر
نکمتریدارایمرکزیوریدهایبهدسترسیتجهیزاتدیگربامقایسهدر

استعفونتشیوعمیزان
کهبیمارانیتاگرفته،بیمارستانیویژههایبخشازمراقبتیمجموعههر

ها،آنپذیریانعطافبهتوجهباهستند،خانگیهایمراقبتتحتدرمنزل
داشتخواهدکاربرد

:مزایا



مناسبوریدیمسیروجود:معایب

دارصالحیتودیدهدورهپرستاروجود

ندرتبهنوزاداندرومیدهدرخبیماران%5ازکمتردرفلبیت

ت،فلبیمؤثردرمانبرایهنگامزودتشخیصشودمیدیده

ایجادهایفلبیتنوزادانهایبخشازبرخی.استضروری

نظردربالقوهعفونتکاتترتعبیهازپسدومهفتهدرشده

.شودمیگرفته



بهمربوطعارضهترینخطرناکوگرانترینمیانایناز

سئولمهاارگانیسمکهاستمرکزیالینبامرتبطخونعفونت

.استشدهتشکیلپوستطبیعیفلورازمعموال



عفونتهای جریان خون مرتبط با الین مرکزی در نوزادان 

شایع هستند ، که به طور جدی باعث افزایش هزینه مراقبت 

از نوزادان می شود، استفاده از بسته های مراقبتی به میزان 

قابل توجهی این عفونت را کاهش میدهد 



مهمعفونتبردنبینازیاکاهشروشهایشناسایی
انداردهایاستبهپایبندیبرایلیستچكبکارگیری.است

هشکاباعثمرکزیوریدیالینتعبیهزماندربهداشتی
توانمی.باشدمیمرکزیالینهایعفونتچشمگیر
جملهازدادانجامخطراینکاهشبرایبسیاریاقدامات
ورگمهمچنینوعوارضکاهشدر.مراقبتیبستهتکنیك

.کندکمكPICCازناشیمیر



CDC CLABSI Prevention 

Measures

الین مرکزی را به طور مناسب مدیریت و نگهداری کنید



بررسی روزانه کاتتر 
و حذف سریع کاتتر 

.غیر ضروری

انتخاب مناسب محل 
کاتتر و اندازه گیری 

دقیق طول کاتتر جهت 
تعبیه  

ضد عفونی پوست با 
کلرهگزیدین و یدون 

ایدوین 

محافظت 
حداکثراقدامات 

احتیاطی هنگام تعبیه 
کاتتر  

بهداشت دست 

گذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    راکاتتر
ید عایترپنجرکل



گذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    راکاتتر
ید عایترپنجرکل

بهداشت دست 

Hand hygiene compliance

 

 When are the 5 moments in Hand Hygiene? 

 What are the 6 steps in Hand Hygiene? 

 What are the commonly missed areas? 



انتخاب مناسب محل 
کاتتر و اندازه گیری 

دقیق طول کاتتر جهت 
تعبیه  

گذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    راکاتتر
ید عایترپنجرکل

.ماندمیباقیبدنازخارجکهکاتترازبخشی+تعبیهطول=کاتترکلیطول

تعيين محل نهایی 
قرارگيری کاتتر با کمك 

رادیولوژی



نظقارت انتخاب بهترین محل تعبیه و مراقبت روزانه ، قرارگیری دقیقق نقوک کقاتتر و
وریقد : بهتقرین وریقد. کمقك کنقدPICCعقوارض ناشقی از مداوم می تواند در کاهش 

. ودانتخابی در اندام فوقانی  ورید بازیلیقك موجقود در حفقره آنتقی کوبیتقال خواهقد بق
تها و بقه بنابراین توصیه می شود در روزهای اولیه پس از تولد رگیری و خونگیری از دس

.خصوص دست راست انجام نشود

.هستندمناسبسرناحیهدرکاتترتعبیهجهتخلفیاوریکوالروتمپورالوریددوهر
.اشدبنداشتهوجودنبضورید،اینبهدسترسیازقبلکهکنیدحاصلاطمینان.

بهترواستکمتریخموپیچدارایخلفیاوریکوالروریدبامقایسهدرتمپورالورید
.داردقرارگوشپشتدرخلفیاوریکوالروریدباشد،میرویتقابل

انتخاب مناسب محل 
کاتتر و اندازه گیری 

دقیق طول کاتتر جهت 
تعبیه 



وریدهای اندام تحتانی

این ورید با توجه به اینکه به صورتی عمقی قرار گرفته است و : ورید فمورال
نیازمند وارد شدن عمیق سوزن مقدماتی است، پزشك می تواند از سونوگرافی 

ارس نیز برای دست یابی بهتر به این ورید بهره ببرد ، ورید پوپلیته در نوزادان ن
در بیماران قلبی به علت احتمال نیاز .   بهتر از از نوزادان ترم مشاهده می شود

ازسوی دیگر در دوره های بعدی. به کاتتریزاسیون این ورید نباید استفاده شود
زندگی شیوع بیشتری از ترمبوز عمقی در وریدهای پای این افراد گزارش شده 

است
،

انتخاب مناسب محل 
کاتتر  



ورودمحلازشوندهداخلقسمتفوقانیاندامجهت•
راستسمتنیپلتاسپسومیدکالویکولتاترانسدیوسر

دیافراگمتاترانسدیوسرورودمحلازتحتانیاندامجهت•
متسنیپلتاترانسدیوسرورودمحلازژیگوالروسرجهت•

.گردنکشیدگیگرفتننظردرباراست

طریقه اندازه گيری طول کاتتر



ه جریان سرم در کاتترها فقط بوسیل
پمپ های انفوزیون برقرار می شود و 

.جاذبه کمك کننده نیست
فراورده های خونی را نمی توان از طریق 

فرنچ تزریق کرد2و 1کاتترهای 
فرنچ نمی 2و 1خونگیری از  کاتترهای 

.توان انجام داد
اشد تا انفوزیون مایع به صورت دائم باید ب

.مانع از کینگ شدن کاتتر گردد

نکات قابل توجه



گذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    راکاتتر
ید عایترپنجرکل

محافظت 
حداکثراقدامات 

احتیاطی هنگام تعبیه 
کاتتر  

برایبزرگبسیاراستریلهایپوششاز
.یدکناستفادهمراقبتیفضایشدنحداکثر

فضایدرهموارهکهکنیدعملایگونهبه
ونهگبهراخودهایدستبمانید،باقیاستریل

مرکسطحازباالترهموارهکهببریدبکارای
بگیردقراربدنجلویبخشدروباشد

زاحداکثریاستفاده
حفاظتیهایپوشش



محافظتدرمحافظهاازاستفادهبابایدجراحی،هایروشانواعدیگرهمانند
بکوشیمبیمارترشحاتباتماسازخود

کفایتوکافیدانشاستریلیزاسیون،حفظهایروشپیرامونبایستیپرستار
.باشدداراراالزم

PREPپوستآمادگی
DERAPمحافظتیپوششحداکثر



گذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    راکاتتر
ید عایترپنجرکل

ضد عفونی پوست با 

کلر هگزدین 

ویودوایوداین 

کلرهگزدین برای 

شیرخواران زیر دو 

ماه توصیه نمی شود 



گذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    راکاتتر
ید عایترپنجرکل

بررسی روزانه 
کاتتر و حذف 

سریع کاتتر غیر 
.ضروری

روزانه کاتتر توسط متخصص بررسی شود 

زمانی که از نظر بالینی مناسب است، داروهای تزریقی به 

.داروهای معادل خوراکی تغییر کند

.حذف سریع کاتتر غیر ضروری



PICCعارضهآلودگی،بهشكداشتنصورتدربالفاصلهباید
شودخارجدرمانادامهبهنیازعدمیاودارشدن،

دهیدقرارسوپایندرحالترابیمار
.رداریدبراپانسمانوپوشش.کنیداستفادهاستریلهایدستکشاز

خودردیگدستدرآمادهاستریلگازیكوبگیریددستدرراکاتتر
.باشیدداشته
قاومت،موجودصورتدربکشید،بیرونآرامثابت،فشاریباراکاتتر

نکردخارجدرمشکلبروزصورتدربرداریدکاتتررویازراکشش
کنیدگرمراآنداده،مجددپوزیشنهدفاندامبهابتداکاتتر،

بررسی روزانه کاتتر و
حذف سریع کاتتر غیر 

.ضروری



دستیار با ذکر یک عالمت چک در لیست ، این لیست را تکمیل می کند  درستون مناسب هنگام انجام کار  این فرم تکمیل می شود.

  نام نام خانوادگی  :                            شماره پرونده  :                        سن جنینی  :                  جنس :                وزن تولد :                   تاریخ تولد :                          

  آپگار دقیقه اول وپنج:                                    علت بستری:                            تاریخ کاتتر گذاری :                              تاریخ خروج کاتتر :

کنترل عناوینردیف

خیربله   آیا در زمان تعبیه از فرم رضایت آگاهانه  استفاده می شود 1

خیربله   دستها را تمیز کنید  )آیا تکنیک وزمان الزم (رعایت می شود2

خیربله  آیا تمام افراد طول انجام پروسیجر کاله ، ماسک ،گان ، دستکش استریل  پوشیده و عینک  جهت محافظت از چشم  استفاده می کنند3

خیربله   آیا طبق دستورالعمل  محل با کلرهگزیدین  ضد عفونی شده و درمعرض هوا خشک  میشود 4

خیربله   آیا  با استفاده از تکنیک استریل اندام هدف ازباال به سمت پایین درپ می شود 5

خیربله   آیا استفاده ازمحلول های فالشینگ کاتتر  فالش شده و سایر شاخه ها ی کاتتر  در طول تعبیه  بسته می باشد 6

خیربله    آیا پوزیشن مناسب حفظ می شود 7

خیربله    آیا فضای کار کامال استریل  حفظ  می شود 8

خیربله    آیا محل مناسب جهت کاتتر گذاری انتخاب می شود9

خیربله   آیا از تجهیزات استریل جهت کاتترگذاری استفاده می شود 10

خیربله   آیا پانسمان در صورت مرطوب شدن بالفاصله تعویض می شود11

خیربله   آیا تعویض پانسمان به طور روتین با دستکش تمیز یا استریل انجام می شود 12

خیربله   آیا پانسمان کاتتر)نیمه شفاف یا گاز ساده ( هر دو روز یکبار تعویض می شود13

خیربله   آیا اتصاالت ست انفوزیون مداوم )غالبا کمتر از چهار انفوزیون در روز ( حداقل هر 7 روز یکبار تعویض می شود 14

خیربله   آیا اتصاالت ست انفوزیون در صورت تزریق امولسیون های چربی هر 24 ساعت تعویض می شوند 15

خیربله   آیا در صورت عدم نیاز کاتتر فورا خارج می شود 16



PICCتعبیهبرای :
NNSمکیدن غیر خوراکی•

سوکروز•

دنکرنداقق•

 :mc/kg: Ventilated infant 0.5-1mc/kg 2-1ریدیولینتانف•
Non-Ventilated

دردکنترلوآرامسازیهایروش



استفاده از اولتراسوند و رگ یاب برای تسهیل در تعبیه











Finally…



Thankyou for 

listening


