
 
 
 

 
 
 

آموزش سالمت واحد
 

سنذرم زجر تنفسی 

نوزاد 

 

تزای هکیذى قَی ٍ رعیذُ اعت، اٍ هی  حذ کافی اگز ًَساد تِ. 

تا ایي حال اغلة . ًوایذ تَاًذ ؽزٍع تِ تغذیِ اس پغتاى یا ؽیؾِ

رٍ تِ  ًَساداى ضؼیف ّغتٌذ، تخاطز ایي کِ ریِ ّایؾاى ٌَّس

یک ًَساد ضؼیف هی تَاًذ تَعیلِ لَلِ ای کِ اس . تْثَد ّغت

اس طزیق لَلِ ؽیز . هؼذُ اػ ٍارد هی ؽَد تغذیِ ؽَد دّاى تِ

اس ایي . ؽَد ایي کار گاٍاص ًاهیذُ هی ؽَد تِ هؼذُ ًَساد ٍارد هی

هکیذى اًزصی سیادی را اعتفادُ  طزیق ًَساد تذٍى ایي کِ تزای

تغذیِ اس پغتاى  تِ سٍدی اٍ قادر تِ. کٌذ، هی تَاًذ تغذیِ ؽَد

  .یا ؽیؾِ خَاّذ ؽذ

 

 

کلیه نوزادانی که سنذرم زجر 

تنفسی دارنذ هاننذ کودکاى سالن و 

زجر   سنذرم. کننذ  طبیعی رشذ هی

تنفسی در اغلب هوارد و بخودی 

 ه هغسی یاخود سبب صذم

هشکالت تکاهلی بلنذهذت نوی 

 .شود

 

کِ اکغیضى اضافی تِ آى ٍارد هی  (َّد)سیز یک کالّک پالعتیکی 

  .ی ؽَدؽَد، قزار دادُ م

اگز ًَساد تزای ًفظ کؾیذى تِ اکغیضى تاالتز اس : کاتتز ؽزیاى ًافی -

ًیاس داؽتِ تاؽذ ، ( دعتگاُ تٌفظ هصٌَػی)درصذ یا ًٍتیالتَر 40

تزای ایي کِ تذى ًَساد در ّز . هکزرا کٌتزل هی ؽًَذ گاس ّای خًَی

یک لَلِ )ًؾَد،هوکي اعت تا یک کاتتز  تار خًَگیزی ، عَراخ

ایي . ؽزیاى ایجاد ؽَد یک هغیز در یک( کی ظزیف ٍ تاریکپالعتی

آئَرت  کاتتز اغلة در ؽزیاى طٌاب ًافی گذاؽتِ ؽذُ ٍ تِ عَی

 .ػثَر دادُ هی ؽَد کِ تشرگتزیي ؽزیاى تذى اعت

ایي اهکاى را ایجاد هی کٌذ کِ اس ًَساد تذٍى ایجاد  کاتتز ؽزیاى ًافی

ّوچٌیي کاتتز تزای دادى هایؼات ٍ دارٍّا تِ  .درد، خَى گزفتِ ؽَد

ؽزیاى ّای دعت ّا ٍ پاّا ًیش . گیزد ًَساد هَرد اعتفادُ قزار هی

 .هَرد اعتفادُ قزار گیزًذ  هوکي اعت

اگز کار تٌفظ تیؼ اس حذ هؾکل ؽَد، ًَساد : ارسیاتی تٌفظ ًَساد-

دٍ راُ تزای کوک تِ تٌفظ ٍجَد . ؽزٍع تِ خغتِ ؽذى هی کٌذ

 اردد

 کوک تٌفغی اس راُ تیٌی-1 

دعتگاُ تٌفظ هصٌَػی   تٌفغی تا اعتفادُ اس کوک -2

 هبودی چقذر طول می کشذ؟ب

 3در . رٍس تیوار اعت 3تزای حذٍد  ًَسادی تا عٌذرم سجز تٌفغی

. یا در ّواى هقذار هی هاًذ ًیاس اٍ تِ اکغیضى افشایؼ دارد  رٍس اٍل،

 ًؾاًِ خَب اس  سهاًی کِ ًیاس ًَساد تِ اکغیضى کوتز ؽذ، ایي یک

هقذار  اگز ًَساد ؽوا تِ ًٍتیالتَر ٍصل اعت،. ؽزٍع تْثَدی هی تاؽذ

 ًْایتا تتَاًذ خَدػ ًفظ کاّؼ خَاّذ یافت تا سهاًی کِ ًَساداکغیضى ٍ 

 .خارج ؽَدهی تَاًذ( لَلِ تٌفظ )در ایي سهاى لَلِ تزاؽِ . ًفظ تکؾذ 

کِ ًَساد قادر اعت تِ راحتی در یک هحذٍدُ طثیؼی ًفظ تکؾذ ٍ  سهاًی

 هی تَاًذ ؽزٍع ؽَد اضافی ًیاس ًذارد، تغذیِ ًَساد تِ اکغیضى



  :عکس قفسه سینه

جْت گزفتي ػکظ قفغِ عیٌِ اس ًَساد ،اؽؼِ خیلی جشئی اعتفادُ 

( آر دی اط)سجز تٌفغی   هی ؽَد ٍ ایي ػکظ در تؾخیص عٌذرم

 .کوک کٌٌذُ اعت

 زجر تنفسی چیست؟ درمان سندرم 

تخت گزم در  ًَسادی کِ هؾکالت تٌفغی دارًذ، در رٍی یک -

 ًَساد تِ یک دعتگاُ. ساداى گذاؽتِ هی ؽًَذتخؼ هزاقثت ٍیضُ ًَ

ًوایؾگزی ٍصل هی ؽَد کِ تطَر هذاٍم ضزتاى قلة ٍ تؼذاد تٌفظ 

تٌفغی ًاهیذُ  –ایي ًوایؾگز هاًیتَر قلثی . هی کٌذ را اًذاسُ گیزی

ّوچٌیي ًَساد تِ دعتگاّی ٍصل هی ؽَد کِ هقذار .هی ؽَد

هتز ًاهیذُ هی  اکغیضى پَعتی را اًذاسُ هی گیزد کِ پالظ اکغی

 .ؽَد

ًَسادی کِ عٌذرم سجز تٌفغی دارد، عزیغ ًفظ : هایؼات ٍریذی -

  اًزصی خَد تزای تٌفظ اعتفادُ هی کٌذ ٍدیگز هی کؾذ ٍ اس توام

ػول   ًوی هاًذ ٍ ًوی تَاًذ تزای خَردى اًزصی چٌذاًی تاقی

ٍریذی یک  راُ. هکیذى را تا تٌفظ ّای عزیغ خَد ّواٌّگ کٌذ

ٍریذّای دعت یا   عتیکی تاریک ٍ ظزیفی اعت کِ در اسلَلِ پال

را جْت ( عزم)ایي راُ ٍریذی هایؼات . یا عزًَساد ٍارد هی ؽَد پاّا

آتی تذى ًَساد ٍ قٌذ را جْت تاهیي اًزصی تِ تذى  پیؾگیزی اس کن

ًَساد تؼذ اس ایي کِ ریِ ّایؼ خَب ؽذ، قادر .ًَساد هی رعاًذ

 .خَاّذ تَد کِ ؽیز تخَرد

ًَساد هثتال تِ عٌذرم سجز تٌفغی، تزای حفظ عطح : اکغیضى  -

اگز . هحذٍدُ طثیؼی در خَى تِ اکغیضى اضافی ًیاس دارد اکغیضى در

 ًَساد تِ اکغیضى اضافی ًیاس دارد ، عز ًَساد  آسهایؾات ًؾاى دّذ کِ

 سنذرم زجر تنفسی چگونه تشخیص داده می شود؟

تزای کوک تِ تؼییي ػلت هؾکالت تٌفغی آسهایؾات 

 :ایي آسهایؾات ػثارتٌذ اس.خاصی ٍجَد دارد

 

  :کشت خون

  اس آًجا کِ ػلت هؾکالت تٌفغی هوکي اعت اس اتتذا

تخَتی تؾخیص دادُ ًؾَد،ّوِ ًَساداى در هَاردی کِ 

  ػفًَت دارًذ، تا آًتی تیَتیک

قثل اس ؽزٍع . درهاى هی ؽًَذ( ضذػفًَت دارٍّای)ّا

عی ًظز ػفًَت تزر آًتی تیَتیک، ًوًَِ خًَی اس ًَساد اس

اگز . ایي آسهایؼ کؾت خَى ًاهیذُ هی ؽَد. هی ؽَد

ػفًَت ًذاؽتِ تاؽذ، ًتیجِ آسهایؼ هٌفی اعت ٍ  ًَساد

پزعتار . قطغ خَاّذ ؽذ آًتی تیَتیک ّا درطی دٍ رٍس

خَاّذ  ًَساد ؽوا احتواال ًوًَِ خَى را اس ٍریذ یا ؽزیاى

 .گزفت

 

 :آزمایش گاز های خونی

ّذ کِ تا چِ اًذاسُ گاسّای خًَی ًؾاى هی د آسهایؼ

اطالػات تِ پشؽک ؽوا  ایي. اکغیضى در خَى ٍجَد دارد 

 کوک هی کٌذ تا تذاًذ کِ ًَساد تِ چقذر اکغیضى ًیاس

ّوچٌیي ًؾاى هی دّذ کِ ًَساد تزای ًفظ   .دارد

ایٌکِ آیا ًَساد جْت ًفظ  کؾیذى چقذر تقال هی کٌذ ٍ

 .کؾیذى تِ کوک ًیاس دارد یا ًِ

 

 چیست؟( آر دی اس)سنذرم زجر تنفسی 

رعیذُ ؽذى ریِ ّایؼ، هتَلذ ؽَد، عٌذرم سجز  اگز ًَسادی قثل اس

 هثتال تِ عٌذرم سجز تٌفغی تزای ًَساد. تٌفغی ایجاد خَاّذ ؽذ

اها تخاطز ایٌکِ  گزیِ ٍ ًفظ کؾیذى در سهاى تَلذ تالػ هی کٌذ

در  ریِ ّای اٍ تا ّز ًفظ کؾیذى، توایل دارًذ رٍی ّن تخَاتٌذ،

 .ایي دقایق تا عاػت ّا ؽزٍع کار تٌفظ عخت ٍ دؽَار اعت

 

  :نوزاد مبتال به سنذرم زجر تنفسی

 .تار در دقیقِ ًفظ هی کؾذ 60تیؾتز اس  

در ٌّگام تیزٍى دادى ًفظ، صذای ًالِ، هاًٌذ صذای ساری ٍجَد 

 دارد

ٍقتی کِ ًفظ هی کؾذ، دیَارُ قفغِ عیٌِ ٍ فضای تیي دًذُ ّا  

ایي حزکات در طی تٌفظ ) هی ؽَد  تطزف داخل کؾیذُ

 .رتزاکغیَى ًاهیذُ هی ؽَد

  .پزُ ّای تیٌی اػ هی لزسًذ 

ُ ًؾاًذٌّذُ ایي اعت کِ اٍ اکغیضى دٍر لثْایؼ کثَد هی ؽَد ک

 تیؾتزی ًیاس دارد

 نوزادان عفونت ریه هاکالت تنفسی درمصعلت احتمالی دیگردو

 و وجود مایعات اضافی در ریه ها می باضد( پنومونی)



 


