ٍجَد ًخَاّذ داضت ٍ ًَصاد م

تعشیف :
ضایعتشیى بیهاس ی ًَصاداى ًاسس کِ تا آى هَاجِ



ی تَاًذ ّوچَى

ًَصادطةیعی تٌفس کٌذ.

ی ّا تشای
سَسفکتاًت ٍ تا صهاى سسیدگی س ُ
هذتی تِ دستگاُ تٌفس ٍصل می ضًَذ

ّستیم سٌذسٍم د یستشس تٌفسی ًَصاداى استّ .ش



یٍتیک
ی آًتی ب
تجَ ص



یی
یؼگر
ج

چِ سي حاهلگی کوتش تاضذ ،احتوال اتتال تِ ب یهاس ی
سٌذسٍم صجش تٌفس ی دس ًَصاداى بیضتش است ٍ دس
حكیلت سشدستِ هشگ ٍ میس کَدکاى دس دٍسُ ًَصاد ی
یهاس ی است .اکثشادس ًَصاداى ًاسس سخ هيذّذ .
ّنیى ب
ی ّای ًَصاد ًاسس تِ خاطش عذم تَلید هادُ ا ی هْن
سُ

:

هْن تش یى ساُ جیضگیس ی،اجتٌاب اص تَلذ ًَصاد ًاسس

عالئم

:

تالفاصلِ پس اص صایواى یا طی  6ساعت اٍل پـس اص

ی تاص ًنی ضًَذ
تِ ًام سَسفکتاًت تِ خَب

دس اغلة هَاسد ًَصاداى ًاسس تِ خاطش کوثَد

تَلذ عالئهی کِ دس ًَصاداى هثتال دیذُ هيطَد:

علت:



ی هادُ ا ی تِ ًام سَسفاکتاًت ٍجَد
.دس حثاتچِ ّای س ُ

ًالِ کشدى



یضتش اص  60تاس دس دقیلِ )
تٌفس تٌذ (ب

یدى حثاتچِ ّا جلَگیس ی می
داسد کِ اص سٍ ی ّن خَاب



تغییس سًگ پَست تصَست کثَدی

کٌذ .ا یى هادُ دس ّفتِ ّا ی پا یاىی دٍساى جي یىی



تاصضذى پشُ ّای تيٌی ٌّگام تٌفس

ایجاد م ی ضَد ٍ چَى کَدکاى ًاسس ا یى هادُ سا



تَ سفتگی لفسِ سیًِ دس ٌّگام تٌفس

است .دس صَست ی کِ اهکاى جلَگ یس ی اص صا یهاى
یىی تَلذ صٍد ٌّگام
صٍدسس ىیست ،دس صَست جیش ب
ی می
ًَصاد  ،دس صهاى تاسداس ی داسٍ یی تِ هادس تجَ ص
ی ًَصاد
ضَد جْت تحش یک ٍ تَلید سَسفکتاًت دس س ُ
 48ساعت لثل اص صایهاى تا اص صجش تٌفسی جلَگیسی
کٌذ.

ًذاسًذ دچاس هطکالت تٌفس ی م ی ضًَذ .دس ا یى
ًَصاداى ،اکسیطى سساىی تِ خَى هختل ٍ ًاسسا

یی

تٌفسی ایجاد می ضَد.
دسهاى ا یى بیهاس ی اص طش یق تضس یق هادُ سَسفاکتاًت

یهار یهای تنفطی نوزاد:
یعی در ب
ی زایهاى ته روغ طة
تاثر

ی ًَصاد است .ا یى سٍش دسهاىی ٍضعیت ًَصاد سا
دس س ُ

تحكیلات ًطاى دادُ است کِ دس ط ی عثَس ًَصاد اص کاًال

تسیاس تْثَد دادُ ٍ هشگ ٍ میس ًَصاداى تِ ایى جْت سا
تسیاس کاّص دادُ است.

ی ٍ هجاس ی َّائی
صایهاى30 ،دسصذ ها یعات داخل تافت س ُ

دس اغلة هَاسد تذى ًَصاد  2ای  3سٍص پس اص دس یافت

 دسهاى:

ی
ایى هادُ ،خَد تِ خَد تشضح هادُ سَسفاکتاًت دس س ُ



سا آغاص می کٌذ ٍ د یگش ىیاص ی تِ تضس یق هجذد ا یى هادُ

ًَصاد دس اثش فطاس تش لفسِ س یًِ خاسج می ضَد ٍ ّن یى
اهش سثة افضایش رخیسُ اکسیطى تٌفسی ًَصاد ٍ دس ًتیجِ

پس اص تَلذ ىیص دس صَست تشٍص ا یى هطکل

کاّص عَاسض ٍ هطکال ت تٌفسی دس ایى ًَصاداى ًسثت تِ

سَسفکتاًت داسٍیی تِ ًَصاد دادُ هی ضَد.

ی می آیًذ می ضَد.
ًَصاداىی کِ تِ سٍش سضاسیى تِ دىا

ایى تَظیُ ّا تِ هادساى ًَصاداى ًاسس کوک میکٌذتا تا ایى

در تخػ هراقثت های ویشه نوزاداى چه هراقثت هایی از

کَدکاى دس طَل دٍساى تستش ی ضذى دس بیهاسستاى جیًٍذ

ی:
نوزاد ؼوا ته عول می آ د

عاطفی تشلشاسکٌٌذ.

مّوتشیى الذام جْت جلَگ یس ی اص کوثَد اکسیطى خَى

ی تَد تِ آسام ی ًَصادتاى سا
ّشٍلت کِ اهکاى پز س

ٍجیضگیس ی اص عَاسض هغض ی ًاشی اص آى اکسیطى دادى دس

لوس کيید ای اٍ سا ًَاصش کيیذ.

حذ هتعادل تِ ًَصاد است.

ابًَصادتاى صحثت کي ید،تشا ی اٍ لصِ تگَ یید ای

ی تِ ٍضعیت
استفادُ اص دستگاُ تخَس سشد ای گشم کِ تستگ

آٍاص تخَاىید تا اٍ تِ صذا ی آساهص تخص ضوا

ًَصاد داسد.

عادت کٌذ.

یٍتیک ٍداسٍّا یی کِ سثة تاصضذى ٍ اتساع
تضسیق آًتی ب

دس صَست ظ الحد ید پشستاس ضوا م ی تَاىید

ساّْای تٌفسی ًَصادتاى م ی ضَد ًٍفس کص یدى تشایش

پَضک ًَصادتاى سا خَدتاى تعَیض ًوایید .

ساحتتش م یضَد ًَ .صاد ضوا هوکي است دس چٌذ سٍص اٍل

دس اٍلیى حوام ًَصادتاى هطاسکت کيید .

ًتَاًذ شیس تخَسد،دس طَل ا یى هذت سشم لٌذی ٍ داسٍّای

هشالثت کاًگَسٍ یی سا تشا ی ًَصاد خَد اًجام

ی ٍسید ی تضسیق می گشدد.
تغز ُ

دُ ید .
هطالعات ًطاى دادُ است کِ لوس ًَصاد تَسط
پذس ٍهادسسثة افضا یش دسصذ اضثاع اکس یطى
خَى ًَصاد ضذُ ٍ سثة تسِ یل دس سًٍذ تْثَد ی
اٍ می ضَد.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ظنذرم زجر تنفعی

توجه:
یکِ ًَصاد ضوا لادس تِ شیس خَسدى ىیست ،جْت
دس صَست
تشلشاسی جشیاى شیسً،گْذاس ی شیس ،رخیسُ ،اًجوادٍرٍب
یس ید .
شیس اص پشستاس ًَصاد خَد کوک تگ

هٌاتع:

یماریهای نوزادان دکتر احمد شاه
-1معاینه تشخیص ودرمان ب

ی ی دکتر اشرف محمد زاده
فرهت دکتر رضا سع د

2- RDS available from: http://www.atiehkids.ir
3. wongs'.nursing care of infants and children.
(2011).
4-RDS accessed on:
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/386112
849-3/1386649774/10089/57784.html

PT-HO-204
تهیه کننذه :اؼرف هعواریساده
کارؼناض ارؼذ هراقثت ویصه نوزاداى
اظتاد علنی  :دکترههرداد رضایی فوق تخصص طة نوزاداى

سال1394

