
 : مدارک مورد نیاز جهت ارسال درخواست شیرمصنوعی

 فَت هبدر : گَاّی فَت ٍ کپی شٌبسٌبهِ در طَرت *

استشْبد هحلی ثب اهضبی شَرای ): ًبهِ دادگبُ ًٍگْذاری شیر خَار تَسط پذر در طَرت جذایی ٍالذیي*

 ًیبز ثِ هطرح شذى ٍ ثررسی در کویسیَى تخظظی دارد( رٍستب ٍ تبییذ پسشک هرکس

پسشکی )طجق تعریف بری طعت العالج هبدر:گَاّی پسشک در خظَص ثیوبری هبدر ثِ ّوراُ هستٌذات ثیو*

 طعت العالج در دستَرالعول(

ٍ تبییذ پسشک هرکس هجٌی ثر پسشک  گَاّیاستفبدُ از دارٍّبیی کِ هٌع شیردّی دارًذ: ًسخِ پسشک ٍ*

 هٌع هطلق شیردّی طجق دستَرالعول 

شیر دّی ٍ کلیٌیک  هرکس کپی ارجبعبت ثِ هشبٍر شیردّیّوراُ هٌحٌی رشذ هطلَة ًجَدى ًوَدار رشذ: *

 فرآیٌذ درخَاست شیر هظٌَعی ٍ پس خَراًذ ٍ ًبهِ پسشک فَکبل پَیٌت طجق 

 فرزًذ خَاًذُ :ًبهِ دادگبُ یب ثْسیستی ٍ تبییذ هسئَل هرکس*

یبز ،کپی شٌبسٌبهِ کَدک کِ کَپي طبدر هیشَد،ثِ ّوراُ هذارک هَرد ً هراکس شْری*جْت درخَاستْبی 

 الزم است. ٍالذیيٍ 

 :در صورت مطلوب نبودن نمودار رشد درخواست شیر مصنوعی فرآیند

 تَسط ثَْرز یب هراقت سالهتشیردّی اًجبم هشبٍرُ -1

فرم ثب هراکس رٍستبیی ٍ شْری  ()هشبٍریي شیر هبدرٍ هبهب یدر طَرت عذم رفع هشکل ارجبع ثِ پسشک -2

 )طجق ثَکلت چبرت کَدکبى( ارجبع کَدک سبلن

 پیگیری ارجبع تب حظَل ًتیجِ ٍ دریبفت ٍ ثبیگبًی فرم ارجبع -3

 کلیٌیک هشبٍرُ شیردّی ارجبع ثِ،  در هرکس خذهبت جبهع سالهتشیردّی درطَرت عذم رفع هشکل -4

 (ٍ دریبفت ًَثتتَسط هشبٍر شیردّی ٍ ّوبٌّگی ثب کلیٌیک  فرم ارجبع  هشبٍرُ شیردّیتکویل )

 بًی فرم ارجبع هشبٍرُ شیردّیٍ ثبیگ پسخَراًذ پیگیری تب حظَل ًتیجِ ٍ دریبفت -5



)تکویل فرم ارجبع کَدک سبلن ، ارجبع ثِ فَکبل پَیٌت شیردّی در کلیٌیک درطَرت عذم رفع هشکل  -6

ٍ دریبفت  اطالع ثِ هرکس جْت پیگیری، ّوبٌّگی ثب فَکبل پَیٌت ٍ کلیٌیک هشبٍرُ شیردّی  تَسط

 ( پسخَراًذ

سرکبر خبًن )فَکبل پَیٌت شیردّی کوکی در پسخَراًذ  ًیبز ثِ دریبفت شیر هظٌَعی درطَرت تبییذ-7

اًجبم شذُ تکویل فرم درخَاست شیر هظٌَعی  ٍ ضویوِ کردى هستٌذات شبهل ارجبعبت  ،(دکتر جعفریبى

 پسخَراًذ هرثَطِ(ٍ 

ثذیْی است هشبٍرُ ٍ آهَزش ثِ ٍالذیي کلیِ کَدکبًی کِ از شیر هظٌَعی استفبدُ هی کٌٌذ، هطبثق *

 یذ اًجبم گردد.ثَکلت ّب ثب

استْب در درخَ ،ًبقض ثَدى هذارک درطَرتارسبل گردد ٍ  هعبًٍتثِ پس از تکویل ثب ًبهِ اداری  هذارک *

 .َل هرکسهی ثبشذئعَاقت آى ثِ عْذُ هسٍکویتِ ثررسی ًخَاّذ شذ 


