هذفَع اٍلیِ ًَساداى کِ بِ رًگ سبش تیزُ ٍ چسبٌذُ

عالئم و نشانه های آسپیراسیون مکونیوم چیست؟

است هذفَع قیزی ضکل یا هکًَیَم ًاهیذُ هی ضَد.

 اضکال در ًفس کطیذى

هکًَیَم بِ صَرت ًزهال در رٍدُ جٌیي قبل اس تَلذ

 تٌفس سزیغ ( کِ هوکي است چٌذیي رٍس ،یا

ٍجَد دارد .دفغ هکًَیَم تا قبل اس تَلذ یا ّفتِ
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اتفاق ًوی افتذ .در صَرتیکِ دفغ هکًَیَم قبل اس تَلذ
یا در ٌّگام تَلذ اتفاق بیفتذ ٍ ،هکًَیَم ٍارد هایغ

حتی تا سهاى بْبَدی جٌیي هطاّذُ ضَد)
 فزٍ رفتي فضای بیي دًذُ ّا در ٌّگام ًفس
کطیذى

اطزاف جٌیي در رحن هادر ضَد ،هوکي است تَسط

 باس ضذى پزُ ّای بیٌی در ٌّگام تٌفس

ًَساد بلؼیذُ ضَد ٍ ٍارد راّْای َّایی ٍ تٌفسی ًَساد

 آبی ٍ کبَد بَدى رًگ پَست کِ بِ دلیل

گزدد کِ بِ ایي حالت آسپیزاسیَى هکًَیَم هی
گَیٌذٍ .رٍد هکًَیَم بِ داخل ریِ باػث بزٍس هطکالت
ریَی بزای ًَساد هی ضَد .

اکسیضى ًاکافی هی باضذ.
 پَست ًَساد ًیش هوکي است آلَدُ بِ هکًَیَم
باضذ.

درمان آسپیراسیون مکونیوم چیست؟
 جٌیي ضوا هوکي است در بخص هزاقبتْای
ٍیضُ ًَساداى بزای هزاقبت بیطتز بستزی گزدد
ٍ درهاى ّایی کِ اًجام هی ضَد ضاهل هَارد
سیز هی باضٌذ:
 دادى اکسیضى بِ ًَساد
 گذاضتي ًَساد در هحفظِ گزم کٌٌذُ جْت ًگِ
داضتي دهای بذى در هحذٍدُ ًزهال
 چک سطح اکسیضى خَى ًَساد بِ طَر هکزر
 بِ دلیل ایٌکِ ًَساد تا بزطزف ضذى هطکالت
تٌفسی اش ًوی تَاًذ اس راُ دّاى چیشی

سهاًی کِ ًَساد دیز هتَلذ ضَد ٍ بِ هیشاى کافی

بخَرد هایؼات تشریقی داخل رگی بزای ًَساد

اکسیضى دریافت ًکٌذ ( ،سجز جٌیٌی ) احتوال ٍرٍد

ضزٍع هی ضَد.
 استفادُ اس دستگاّْای تٌفس هصٌَػی بزای

هذفَع بِ هایغ آهٌیَتیک ٍجَد دارد ٍ چَى سیستن
بلغ ًَساد بِ خَبی تکاهل ًیافتِ است ،هکًَیَم ٍارد

کوک بِ تٌفس بْتز ًَساد هفیذ هی باضذ.
 استفادُ اس دارٍّای آًتی بیَتیک.

ًای ٍ راّْای تٌفسی ًَساد هی ضَد.

تستهای تشخیصی:
پشضک با تَجِ بِ ػالئن ٍ ًطاًِ ّای ًَساد ،تاریخچِ
سایواى هادر ٍ هؼایٌِ بالیٌی ًَساد ٍ اًجام تستْایی
هاًٌذ ػکس بزداری اس قفسِ سیٌِ ٍ آسهایص خَى
آسپیزاسیَى هکًَیَم را تطخیص هی دّذ

آموزشهای مراقبت در منسل:
سهاًی کِ ًَساد ضوا اس بیوارستاى تزخیص ضذ
راٌّواییْای سیز را در هٌشل بِ کار گیزیذ:
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

مکونیوم آسپیریشن

به پسشک مراجعه کنیذ در صورتیکه:
ًَ ساد ضوا سزفِ ّای هکزر دارد.
ًَ ساد ضوا بِ خَبی ًوی تَاًذ ضیز بخَرد.
 هَارد سیز اٍرصاًسی هی باضذ ٍ در صَرت
هطاّذُ خیلی سزیغ بِ پشضک هزاجؼِ ًوائیذ:

PT-HO-23

 درجِ حزارت بذى ًَساد اس راُ هقؼذ بیطتز اس
 38درجِ ساًتیگزاد باضذ.

تهیه کننذه :حمیذه انصاری کارشناس ارشذ پرستاری

ًَ ساد بِ سختی ًفس بکطذ.

بازنگری :اشرف معماریساده کارشناس ارشذNICU

 تٌفس ًَساد سزیغ باضذ.

استاد علمی:دکتر مهرداد رضایی فوق تخصص نوزادان

 فضاّای بیي دًذُ ًَساد در ٌّگام تٌفس پائیي
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هی رًٍذ.
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