یه تیواری هادرسادی است ٍ سهاًی ایجاد هی

ایٌىِ وذام عول تزای تیوار تایذ اًجام گیزد پس اس

ضَد وِ ضىن در لاعذُ ًاف تالفاصلِ تعذ اس تِ دًیا

سایواى هطخص هی ضَد ٍ پشضه آًزا تعییي هی

آهذى وَدن تستِ ًطَد  .ایي تِ آى هعٌی است

وٌذ.

وِ تزخی اس ارگاًْای ضىن تِ تیزٍى راُ پیذا هی
وٌٌذ .اغلة رٍدُ ّا اس ایي ضىاف تیزٍى هی آیٌذ
اها گاّی وثذ ٍ دیگز ارگاًْا ًیش خارج هی ضًَذ ٍ
یه ویسِ ای اطزاف ایي ارگاًْا را احاطِ هی وٌذ
ٍ هاًٌذ یه تالَى در لاعذُ تٌذ ًاف دیذُ هی ضَد.

ایه بیماری چگووه تشخیص داده می شود؟
ایي تیواری در ّفتِ

18-20حاهلگی در

سًََگزافی لاتل تطخیص است

درمان
در صَرت اداهِ تارداری  2رٍش درهاى ٍجَد دارد:

پیش آگهی بیمار

در صَرتیىِ همذار ووی اس رٍدُ تِ خارج راُ یافتِ

ضاًس سًذُ هاًذى وَدن تِ سایش آهفالَسل ٍ

تاضذ تالفاصلِ ًَساد عول جزاحی هی ضَد ٍ

ایٌىِ تیوار عَارض دیگزی دارد یا ًِ تستگی

ضىاف تستِ هی ضَد .اها در هَارد ضذیذتز وِ

دارد .در  30درصذ هَارد ًَساد عالٍُ تز ایي هطىل

ارگاًْای تیطتزی تِ خارج راُ یافتِ اًذ تِ ایي

هوىي است اختالالتی در للة ٍ سیستن ادراری

دلیل وِ ضىاف لاتل تستِ ضذى ًیست جا اًذاسی

ًیش داضتِ تاضذّ .وچٌیي هوىي است تیوار تِ

هحتَیات ضىن هزحلِ ای اًجام هی ضَد ٍ تزای

دلیل هطىالت تٌفسی هذت طَالًی تستزی تاضذ.

ًگِ داضتي آهفالَسل یه هخشى تعثیِ هی گزدد ٍ

در وَدواًی وِ آهفالَسل وَچه است ٍ هطىالت

تاالی آًزا تِ سمف اًىَتاتَر ( هحفظِ ای وِ

دیگزی ًذارًذ ضاًس سًذُ هاًذى تیطتز اس

وَدن در آى لزار دارد) هتصل هی وٌٌذ تا دیَارُ

درصذ هی تاضذ.

90

ضىن تحت وطص لزار گیزد ٍ تعذ اس آى هخشى
تزداضتِ هی ضَد ٍ ضىن دٍختِ هی ضَد .تعذ اس

شیوع بیماری:

عولًَ ،ساد در تخص هزالثتْای ٍیژُ تستزی هی

ایي تیواری  1در ّز  5000تَلذ وَدن ایجاد هی

ضَد .هوىي است ًَساد ًتَاًذ اس طزیك دّاى شیر

ضَد.

تخَرد تٌاتزا یى اس طز یق ري تِ ًَساد غذا دادُ م ی
ضَد.

آیا ایه بیماری ممکه است در بارداریهای بعذی
اتفاق بیفتذ؟

در تارداری تعذی احتوال ایٌىِ هادر وَدن سالن ٍ



تعذ اس عول وَدن تا هذتی اس طزیك سزم

ًزهال داضتِ تاضذ تیطتز اس آى است وِ وَدن تِ

تغذیِ هی ضَد ٍ تزای آًىِ هعذُ خالی

ایي تیواری هثتال تاضذ اها ّیچ الذاهی لطعی تزای

تاضذ لَلِ ای اس تیٌی در هعذُ لزار دادُ

پیطگیزی اس ایجاد ایي تیواری در ًَساد تعذ ٍجَد

هی ضَد.


ًذارد

اگز ًَساد تَاًست ضیز را تحول وٌذ  ،اس
طزیك ایي لَلِ یا اس طزیك ضیطِ تِ ًَساد
ضیز دادُ هی ضَد .تا سهاًیىِ ًَساد

روشهای احتمالی برای پیشگیری

ًتَاًذ تِ حذ وافی ضیز تخَرد در
هطاٍرُ لثل اس تارداری در هَرد ضیَُ سًذگی

تیوارستاى هی هاًذ وِ گاّی

سالن ،تغذیِ هٌاسة ،لطع سیگار وطیذى ،اجتٌاب

هوىي است طَل تىطذ.

اس هَاد هخذر ٍ استفادُ اس اسیذ فَلیه لثل اس



 1-2هاُ

تارداری هی تَاًذ هؤثز تاضذ اها ٌَّس در حذ یه
فزضیِ هی تاضذ

احتوالی دیگز تطخیص دادُ ضَد.

بعذ از عمل


آمفالوسل

در طَل تستزی وَدن تستْای للة ٍ
ولیِ ٍ ...اًجام هی ضَد تا هطىالت



مركسآموزشي درماني
واحد آموزش ضمن خدمت

در صَرتیىِ در هحل عول لزهشی ،تزضح
ایجاد ضذ فَراً تِ پشضه هزاجعِ وٌیذ.

ًَساد هوىي است تا هذتی در تخص
هزالثتْای ٍیژُ تستزی تاضذ ٍ تِ
دستگاُ تٌفس هصٌَعی ٍصل تاضذ.



لثل اس عول رٍی احطای تیزٍى آهذُ اس
ضىن تا تىِ گاسّای آغطتِ تِ سزم
ضستطَ هی پَضاًٌذ تا گزها ٍ هایعات اس
تذى وَدن خارج ًطَد.



هحل هخشى ٍ جای تخیِ ّا تا پواد آًتی
تیَتیه پَضیذُ هی ضَد تا عفًَت
ًىٌذ.

هٌاتع:
1. (Omphalocele) available from:
http://www.knowledge.uhltr.nhs.uk/pubscheme/Documents/Ser
vices
 .2درسنامه ونگ 1380

PT-HO-241
گردآيری :سمبٍ زَرایی فرد کارشىاس ارشذ پرستاری
?بازوگرر:زادٌ کارشىاس ?اشرف معمارارشذNICU
?بازوگ
استاد علم? :دکتر حم?د رضا فريته -فًق تخصص
جراح? کًدکان
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