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نشانه های بالینی:

پیؾگیزی اس خفگی تزؽحات خوغ ؽذُ در حلك ٍ

در پشؽىی بِ ّز ًَع ارتباط غیز عبیؼی ٍ یا

ػالین بالیٌی ػبارت اس احغاط خفگی در هَلغ غذا

دّاى بایذ اس عزیك دعتگاُ عاوؾي هزتباً وؾیذُ

هدزای ارتباعی بیي دٍ اًذام هختلف وِ در حالت

خَردى ٍ گاّی اٍلات حوالت خفگی بِ دلیل

ؽَد ٍ ّوچٌیي بْتز اعت عز باالتز اس تٌِ اػ لزار

عبیؼی بایذ اس ّن خذا باؽٌذ فیغتَل گفتِ هی

پزیذى غذا اس هزی بِ ًای هی باؽذّ .وچٌیي هوىي

بگیزد تا اس بزگؾت هحتَیات هؼذُ بِ ًای

ؽَد.

اعت هؼذُ ًَساد اس َّا پز ؽَد ٍ بِ ؽىن ٍ لفغِ

پیؾگیزی ؽَد .در فَرت رفتي غذا اس هزی بِ ًای

فیغتَل هزی بِ ًای در ًَساداى یه ًَع بیواری

عیٌِ فؾار بیاٍرد (بِ خقَؿ در ٌّگام گزیِ) ٍ در

بزای پیؾگیزی اس ػفًَت ریِ بایغتی عزیؼاً آًتی

هادرسادی اعت وِ هؼوَالً تا یه عالگی تؾخیـ

ًتیدِ هحتَیات هؼذُ اس عزیك فیغتَل بِ درٍى

بیَتیه تشریمی ؽزٍع گزدد .در ًْایت ایي گزٍُ اس

دادُ ًوی ؽَد.

ًای بزٍد ٍ ریِ ًَساد دچار ػفًَت گزدد .عیاًَس یا

بیواریْا اوثزاً بِ ٍعیلِ خزاحی در یه یا دٍ ًَبت،

در ّفتِ ّای  4-5خٌیٌی تؾىیل لَلِ ّای هزی ٍ

وبَدی در هَلغ غذا خَردى ًیش یىی دیگز اس ًؾاًِ

افالح هی ؽًَذ .سهاى اًدام ػول تَعظ پشؽه

ًای ؽزٍع هی ؽَد .ایي لَلِ ّا بِ فَرت هَاسی در

ّای فیغتَل هزی هی باؽذ.

هؾخـ هی ؽَد اها اگز بیوار ًارط ًبَد ٍ
هؾىالتی هاًٌذ ػفًَت ًذاؽت پشؽه هوىي اعت

وٌار یىذیگز لزار دارًذ ٍ فمظ در ًاحیِ حٌدزُ بِ
یىذیگز اتقال دارًذ.

تشخیص:

در ّواى رٍسّای اٍل تَلذ ًَساد اٍرا ػول وٌذ.

در فَرتیىِ در رؽذ علَلْای ایي لَلِ ّا هؾىلی

پشؽه هؼالح اس عزیك ػالئن ٍ ًؾاًِ ّای ًَساد،

هَفمیت ػول بغتگی بِ تؾخیـ سٍدرط بیواری

ایداد ؽَد ٍ یا لَلِ ّا بِ فَرت ًالـ اس یىذیگز

ػىظ رادیَلَصی هزی ٍ ًای ٍ یا بزًٍىَعىَپی (

لبل اس بزٍس ػَارك ٍ ؽذت بیواری دارد .بؼذ اس

خذا ؽًَذ ایي بیواری هی تَاًذ بزٍس وٌذ ٍ در

دیذى ًای ٍ هداری تٌفغی اس عزیك لَلِ) ایي

ػول خزاحی بزای خارج وزدى تزؽحات اس فضای

فَرت ػذم تؾخیـ ٍ درهاى سٍدرط ،وَدن را با

بیواری را تؾخیـ هی دّذ.

اعزاف ریِ ّا یه لَلِ عیٌِ ای بزای وَدن لزار

تْذیذ

درمان:

خذی

در فَرت هؾىَن ؽذى بِ فیغتَل هزی ٍ ًای

هَاخِ

بایغتی تغذیِ خَراوی فَراً لغغ گزدد ٍ هایؼات

هی

تشریمی داخل رگی ؽزٍع ؽَدٍ .ضؼیت تٌفغی

عاسد.

بیوار بزرعی هی ؽَد ٍ در فَرت هؾىالت تٌفغی
هوىي اعت اس دعتگاُ تٌفظ اعتفادُ ؽَد ..بزای

دادُ هی ؽَد.

هشذار:

 غذا را در تىِ ّای وَچه در دّاى وَدن
خَد لزار دّیذ

ّز ؽیزخَاری وِ همذار سیادُ اس حذی
بشاق وف آلَد در دّاى دارد ٍ بذٍى ػلت
خافی دچار حوالت تٌگی ًفظ هی ؽَد

 بزای ووه بِ بلغ غذا هزتباً هایؼات بٌَؽذ
 بِ وَدن بگَییذ غذا را خَب بدَد.
 بْتز اعت غذا در حدن ون ٍ در دفؼات
بیؾتز دادُ ؽَد

ٍ یا بذًؼ وبَد هی باؽذ بایذ اس ًظز

مركسآموزشي درماني نمازي

احتوال فیغتَل هزی ٍ ًای هَرد بزرعی

واحد آموزش ضمن خدمت

لزار گیزد.
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بؼذ اس ػول وَدن در بخؼ هزالبتْای ٍیضُ بغتزی
هی ؽَد ٍ تغذیِ بِ فَرت تشریمی اًدام هی ؽَد.
لَلِ ای در هؼذُ لزار هی دٌّذ تا تزؽحات آى را
خارج وٌذ ٍ بؼذ اس ایٌىِ وَدن تَاًغت غذا را
تحول وٌذ تغذیِ اس عزیك ایي لَلِ ؽزٍع هی ؽَد
ٍ غذا اس دّاى دادُ ًوی ؽَد تا هحل ػول بْبَد
یابذ .بؼذ اس آى یه ػىظ اس وَدن با هادُ رًگی
گزفتِ هی ؽَد ٍ بؼذ اس اعویٌاى اس ایٌىِ در هحل
ػول ًؾت ٍخَد ًذارد غذا اس دّاى ؽزٍع هی
ؽَد .تا سهاًیىِ وَدن بِ اًذاسُ وافی غذا ًخَرد
در بیوارعتاى هی هاًذ.
توصیه های مهم:

منابع
- 1درسنامه ونگ 1389
2- TEF, available from:
)http://www.mdconsult.com/das/patient (2012

PT-HO-85
? کارشىاس ارشذآمًزش پرستار ?دٌ اوصار ?حم
?گردآير :
?گردآير?
اشرف معمار?زادٌ کارشىاس ارشذ NICU
?
بازبن?::اشرف
?استاد علم:کًدکان ?درضا فريته فًق تخصص جراح ?دکتر حم
1395

