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آپنه یا مشکل نفس کشیذن  :ثغيبری اس ٘ٛساداٖ ٘برط

مزاقبت اس نوساد نارس

ثبرداری ٔتِٛذ ؽٛد .ايٗ ٘ٛساداٖ لجُ اس ايٗ و ٝآٔبدٌی وبُٔ

٘ٛساداٖ ٘برط پظ اس تِٛذ در ثخؼ ٔزالجت ٞبی ٚيضٛ٘ ٜساداٖ

در تٙفظ خٛد دچبر ٔؾىُ ٞغتٙذ ،سيزا ث ٝدِيُ سايٕبٖ

ثزای س٘ذٌی خبرج رحٕی پيذا وٙٙذ ٔتِٛذ ٔی ؽ٘ٛذ ،ثٙبثزايٗ

در ثيٕبرعتبٖ ثغتزی ٔی ؽ٘ٛذ.

سٚدرط ،ريٞ ٝب  ٚدعتٍب ٜتٙفغی آٟ٘ب فزفت رؽذ وبفی پيذا

گزم کزدن  :ثغيبری اس ٘ٛساداٖ ٘برط ،فبلذ چزثی سيز

٘ىزد ٜا٘ذ .ايٗ ٘ٛساداٖ در ثخؼ ٔزالجت ٞبی ٚيض ٜاس ٘ظز

دچبر ٔؾىالتی خٛاٙٞذ ؽذ و٘ ٝيبس ث ٝتٛخ ٝخبؿ پشؽىی ٚ
حٕبيت فٛری ثؼذ اس سايٕبٖ دار٘ذ  .ػُّ ٔختّفی ثزای ٘برط
ؽذٖ ٘ٛساداٖ ٚخٛد دارد .احتٕبَ ٘برط ثٛدٖ ٘ٛساداٖ در چٙذ
لّٛسايی ثغيبر سيبد اعت.

پٛعت ثٔ ٝمذار وبفی ٔی ثبؽٙذ ،در ٘تيدٕ٘ ٝی تٛا٘ٙذ ٌزٔب را
در ثذٖ خٛد ٍ٘ ٝدار٘ذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ در ثخؼ ٔزالجت ٞبی
ٚيض ٜدر داخُ اتبله پالعتيىی لزار ٔی ٌيز٘ذ ٌ ٚزْ

مشخصات نوساد نارس


ٚسٖ وٕتز اس  2/5ويٌّٛزْ



ا٘ذاس ٜوٛچه ثذٖ



ا٘ذاس ٜثشري عز

٘غجت ث ٝوُ ثذٖ (در ثزخی

ٔٛارد)


چزثی وٓ سيز پٛعت



پٛعت ٘بسن  ٚثزاق  ٚفٛرتی رً٘



ري ٞبی سيز پٛعت و ٝلبثُ ٔؾبٞذ ٜا٘ذ



تؼذاد ٔٞٛبی وٓ ثذٖ



تؼذاد چيٗ ٞبی وٓ در وف پب



ٌٛػ ثغيبر ٘زْ



ثبفت پغتبٖ رؽذ ٘يبفتٝ



در ٘ٛساداٖ پغز ٕٔىٗ اعت ثيض ٝپبييٗ ٘يبٔذٜ
ثبؽذ  ٚيب ويغ ٝثيض ،ٝثغيبر وٛچه ثبؽذ.



تٙفظ تٙذ



ضؼف در ٔىيذٖ ؽيز



خٛاة ثيؼ اس حذ

ٍ٘ٝ

مشکالت خونی ػٛأُ ٔتؼذدی اس خّٕ ٝا٘ٛاع ػف٘ٛت ٞب
عجت اس دعت دادٖ خ ٖٛدر ٘ٛساداٖ ٘برط ٔی ؽٛدٕٔ .،ىٗ

داؽتٔ ٝی ؽ٘ٛذ  ٚيب تٛعط ٘ٛر الٔپ ٌزْ وٙٙذ ٜای و ٝثٝ

اعت ٘ٛساداٖ ٘برط ث ٝتشريك خ ٚ ٖٛيب دريبفت ٔبيؼبت ثيؾتز

عٕت تخت ٘ٛساد ٔی تبثذٌ ،زٔبی ثذ٘ؾبٖ أتٔيٗ ٔی ؽٛد.

٘يبس داؽت ٝثبؽٙذ.

نیاسهای غذایی ٛ٘ :ساداٖ ٘برط ٔؼٕٛالً ٔی تٛا٘ٙذ  ٓٞاس

مشکالت بینایی یا شنیذاری

ٔزتجط ثب ػذْ رؽذ وبفی

ؽيز ٔبدر  ٓٞ ٚاس ؽيز خؾه تغذي ٝوٙٙذ ،أب ؽيزٔبدر

تخيز
عَّٞٛبی ػقجی  ٚيب ػٛارك خب٘جی ٘بؽی اس درٔبٖ .أ

ثيؾتز تٛفئ ٝی ؽٛد ،سيزا ايٗ ٘ٛساداٖ ث ٝدِيُ ٘برط ثٛدٖ،

در تىبُٔ ٘ ٚبتٛا٘ی در يبدٌيزی در اثز آعيتٞبی ٔغشی ثٝ

ثيؾتز در ٔؼزك اثتال ث ٝا٘ٛاع ػف٘ٛت ٞب ٔی ثبؽٙذ  ٚؽيز

دِيُ رؽذ ٘بوبفی ٘ٛساد

ٔبدر ث ٝدِيُ پزٚتئيٗ ٞبی ٚيض ٜای و ٝدارد ايٗ أىبٖ را ثٝ
٘ٛساد ٔی دٞذ تب اس ايٗ ػف٘ٛت ٞب ٔحفٛظ ثٕب٘ذ  ٚعزيغ تز
رؽذ وٙذ .
در اوثز ٘ٛساداٖ ٘برط ث ٝدِيُ ٔؾىالت تٙفغی  ٚثّغ،

ِِٝٛ

ای اس ثيٙی ػجٛر داد ٚ ٜدر ٔؼذ ٜلزارٔی ٌيزد تب ؽيز ثتٛا٘ذ
ث ٝراحتی ثٔ ٝؼذ ٜايٗ ٘ٛساداٖ ٚارد ؽٛد .پشؽه ثز ر٘ٚذ ٚرٚد
ؽيز ثٔ ٝؼذ ٜآٟ٘ب ٘ظبرت دارد تب اٌز ٔؾىّی پيؼ آٔذ آٖ را
ثزطزف وٙذ.

افشایش بیلی روبین خون  :اوثز ٘ٛساداٖ پظ اس تِٛذ،
ث ٝدِيُ تدٕغ ثيّی رٚثيٗ ث ٝسردی ٔجتال ٔی ؽ٘ٛذ .در
فٛرتی و ٝسردی درٔبٖ ٘ؾٛد  ٚعطح ثيّی رٚثيٗ پبييٗ

در ٘ٛساداٖ ٘برط ،ا٘ذاْ ٞبی ثذٖ ٔثُ رئ ٚ ٝغش

٘يبيذٔ ،ی تٛا٘ذ ثٔ ٝغش ٘ٛساد آعيت ثزعب٘ذ .در فٛرت

وبُٔ رؽذ ٘ىزد ٜا٘ذ  ٚدر تٙظيٓ حزارت ثذٖ ٚ

ِشٛ٘ ،ْٚساد ٔجتال ث ٝسردی را در

تٙظيٓ عطح لٙذ خ ،ٖٛدچبر ٔؾىُ ٞغتٙذ ٚ

ٞبی خبفی لزار ٔی دٙٞذ تب سردی ثزطزف ؽٛد.

عيغتٓ ايٕٙی ثذٖ آٟ٘ب ٘يش رؽذ ٘يبفت ٝاعت.

تٙفظ ٛٔ ٓٞرد ثزرعی  ٚدرٔبٖ لزار ٔی ٌيز٘ذ.

دعتٍب ٚ ٜسيز ٘ٛر الٔپ

توجهات:
 در اثتذا ؽزٚع تغذي ٝثب ؽيز ٔبدر ،ؽيز در حدٓ ٞبی وٓ
 ٚاغّت ثب ِٔ ِٝٛؼذ ٜدادٔ ٜی ؽٛد اس آ٘دب و ٝؽيز ٔبدر ثزای
٘ٛساد ٘برط ارخح اعتِ ،ذا ثبيغتی ٔبدر ؽيزخٛد را دٚؽيذٜ
 ٚؽيزثب ظزٚف تٕيش دردار ث ٝثيٕبرعتبٖ حُٕ ؽٛد٘ .بْ ٘ٛساد
ٚتبريخ تٟي ٝؽيز ثب ثزچغت رٚی ظزف ؽيز درج ؽٛد

ٍٙٞ بْ ٚرٚد ث ٝثخؼ ٚاِذيٗ ثبيغتی دعتٟبی خٛد را ثب

 در ٞز سٔب٘ی ثؼذ اس تزخيـ ،اٌز ٘ٛساد ثذحبَ ؽٛد(تت،

ٔبيغ ٔخقٛؿ ثٔ ٝذت د ٚدليم ٝثؾٛيٙذ٘ٚ ،يش ٔمزرات ثخؼ

ؽيز ٘خٛردٖ ٔ،ىيذٖ ضؼيف،اعتفزاؽ ٞبی ٔىزر،ثی حبِی ٚيب

را رػبيت وٙٙذ .

تؾٙح  )..ٚثبيغتی عزيؼبً ٔزاخؼ ٝث ٝپشؽه اطفبَ يب فٛق

 ثب حضٛر ٔبدر در ثخؼ ثبيغتی لغٕتی اس ٔزالجت ٘ٛساد

تخقـ ٘ٛساداٖ فٛرت ٌيزد.

ثؼٟذٔ ٜبدر ثبؽذٔ .بدر ٘ٛساد خٛد را در آغٛػ ثٍيزد

ا ٚرا

ٛ٘ ساداٖ ٘برط ثب عٗ حبٍّٔی وٕتز اس

ٞ 34فتٚ ٚ ٝسٖ

٘ٛاسػ وٙذ ثب ا ٚفحجت وٙذ  ٚتذريدبً تغذي ٝؽيزخٛار خٛد را

وٕتز اس ٌ2000زْ  ٚتٕبٔی ٘ٛساداٖ ٘برعی و ٝعبثم ٝدريبفت

ؽخقبً ا٘دبْ دٞذ.

اوغيضٖ  ٚتٟٛئ ٝىب٘يىی دار٘ذ،در ٔؼزك خطز ثيٕبری

ٕٔ ىٗ اعت اثتذائبً تغذي ٝثب ِٔ ِٝٛؼذٚ ٜتٛعط

اختالَ ؽجىي٘ ٝبؽی اس ٘برعی لزار دار٘ذ و ٝدر فٛرت ػذْ

پزعتبرفٛرت ٌيزد ِٚی ٔبدرٔی تٛا٘ذ تحت ٘ظز پزعتبر ايٗ

درٔبٖ ٕٔىٗ اعت عجت ٘بثيٙبئی ؽٛد ِ .ذا ايٗ ٘ٛساداٖ

رٚػ تغذي ٝرا يبد ثٍيزد  ٚؽيز را ث ٝآرأی اس طزيك ِ ِٝٛثٝ

ثبيذدر  4تب ٞ 6فتٍی تٛعط فٛق تخقـ ؽجىي ٝچؾٓ ٚيب

٘ٛساد خٛد ثذٞذ.

چؾٓ پشؽىی و ٝتدزث ٝوبفی در ايٗ سٔي ٝٙدار٘ذ ٔؼبيٝٙ

ٚ لتی حدٓ ؽيز افشايؼ يبفت ،ثٙب ث ٝدعتٛر پشؽه،

ؽ٘ٛذٔ .زاخؼبت ثؼذی تٛعط چؾٓ پشؽه ٔؼيٗ ٔی ٌزدد.

ٔىيذٖ ثب عئ ٝٙبدر تٕزيٗ ٔی ؽٛد.

در ايٗ ٍٙٞبْ ٔبدر

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

٘ٛساد ٘برط

 تٕبٔی ٘ٛساداٖ ٘برط در ٔؼزك ٔؾىالت ؽٛٙائی ٞغتٙذ

عي ٝٙخٛد را در دٞبٖ ٘ٛساد ٔيٍذارد ،تب ؽيزخٛار تذريدبً

ٚثبيغتی ٔٛرد ارسيبثی ؽٛٙائی لزار ٌيز٘ذ.

ٔىيذٖ را يبد ثٍيزد ،طٛريى ٝتغذي ٝثب ِٔ ِٝٛؼذ ٜث ٝتذريح

 ثٟتز اعت در ٔبٟٞبی ا َٚس٘ذٌی ٘ٛساد ٘برط اس ٔغبفزت

لطغ  ٚوُ حدٓ ؽيز ثب عئ ٝٙبدر يب ؽيؾ ٝداد ٜؽٛد.

ٞبی طٛال٘ی،حضٛر در ٔيٕٟب٘ی ٞبی ؽّٛؽ پزٞيش ؽٛد

 سٔبٖ تزخيـ تٛعط،پشؽه ٔؾخـ ٔی ؽٛد.اٌز ٚسٖ

.ثٛعيذٖ ٘ٛساد ٕٔىٗ اعت ثبػث ا٘تمبَ ثيٕبری ٞب ثٛ٘ ٝساد

٘ٛساد خٛة ثٛد  ٚآ٘تی ثيٛتيه ٞب  ٚعزْ لطغ ؽذ ٜثبؽذ ٚ

٘برط ؽٛد

ؽيزخٛار حدٓ وبفی ؽيز را ثب ٔىيذٖ دريبفت وٙذ ٚ ،عبثمٝ
اس تؾٙح ٔ ٚؾىالت تٙفغی طی رٚسٞبی اخيز ٚخٛد ٘ذاؽتٝ
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ٍٙٞ بْ خزٚج اس ثيٕبرعتبٖ لطز ٜخٛراوی فّح اطفبَ ثٝ

تٟي ٝوٙٙذ: ٜعٓی ٜسٞزايی فزدوبرؽٙبط ارؽذ پزعتار ی

ثبؽذ  ،ؽيزخٛار آٔبد ٜتزخيـ اعت.
ؽيز خٛار دادٔ ٜی ؽٛد.
 اس لزار دادٖ ٘ٛساد در وٙبر ثخبری،راديبتٛر ؽٛفبص،خزيبٖ
ثبد وِٛز ٚيب پٙى ٚ ٝيب تبثؼ ٔغتميٓ آفتبة پزٞيش ؽٛد.
 السْ اعت ؽيزخٛارپٛؽؼ ٔٙبعت داؽت ٝثبؽذٔ.ؼٕٛال
پٛؽب٘ذٖ وال، ٜخٛراة ٚدعتىؼ در رٚسٞب ٚحتی ٞفتٞ ٝبی
ا َٚثؼذ اس تزخيـ،ث ٝخقٛؿ در فق َٛعزد عبَ تٛفئ ٝی
ؽٛد.
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