
 

 

در صورت به دنیا آمدن نوزاد زودتر از موعد ؛ به دلیل 

کافی نبودن رشد ریه ممکن است نوزاد دچار مشکالت 

چون عضالت تنفسی و ساختمان ریه، در . تنفسی شود

صورت زایمان زودرس به طور کامل تکامل پیدا نکرده 

  ،است نوزاد دچار مشکل شده و عالئمی مانند ناله

حال عمومی نامناسب، افت دمای بدن و  ،تنفس تند

  .کند مسائل دیگر بروز می

این نوزادان نیاز به بستری و مراقبت طوالنی دارند تا  

  .به وضعیت مناسب و پایدار برسد  شان، ومیشرایط عم

  

انجام  چه اقداماتی برای نوزادان با نارسایی تنفسی

  گیرد؟  می

چون نوزاد نارس است و در تنظیم دمای بدن  

مشکل دارد ؛ پس الزم است یک محیط مناسب از نظر 

 .گرما و رطوبت برای وی فراهم شود

بعد از . شود برای نوزاد اکسیژن تجویز می 

برای نوزاد  های انجام شده و در صورت لزوم، بررسی

داروی داخل ریه استفاده شده و از دستگاه کمک 

  .شود تنفسی استفاده می

روند  روز بعد از تولد، 3-4نوزادان طی  بیشتر  

کنند ولی ممکن است مشکالت  بهبودی پیدا می

دیگری مانند مشکالت قلبی و خونریزی مغزی نیز به 

 .دلیل نارسایی ریه در نوزاد بروز کند

  

  

  

  

  

  

نوزادان نارس برای رسیدن به وضعیت مطلوب  

تغذیه و ترخیص نیاز به زمان و اقدامات درمانی متعدد 

  . دارند

میزان بهبودی نوزاد به عوامل زیادی بستگی 

ازجمله وزن نوزاد، سن حاملگی، : دارد

عفونتهای دوره بارداری، مشکالت قلبی یا 

مشکالت مربوط به زایمان مانند جدا شدن 

  جفت 



کمال   

بیماری 

.  

  

  ان

  تنفسی 

  دان

 

  :می

ت به انتخاب این مجتمع 

  .ریم

عات ضروری در خصوص ب

باشد می ن و مراقبت آن

  زاده صومه تقی

   به بیمار
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نوزاد

نارسایی تن

در نوزاد

بیمارگرام

حسن نظر جنابعالی نسبت

تشکر را دار

ر دست دارید حاوی اطالع

شما و چگونگی روند درمان

معص: تهیه و تنظیم

کمیته آموزش

زمستان

از اعتماد و ح

پمفلتی که در

فعلی ش

  ". ش باز کنیم

   روزافزون

نب دانشگاه علوم

Email: beh  

٠٣۶١  
 

  ن

ت را با کلید آموزش

بودی و سالمتی

جن -ار قطب راوندی

  پزشکی

heshtihospital@k

١-۵۵۵٠٠٢۶-٢٩  : س

٣١٨-٢٨٣  

  5558900:ما

  

کتاب نلسون: منابع

قفل موفقیت  "

آرزوی بهببا 

بلوا -کاشان: آدرس

kaums.ac.i
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در صو ،توسط مادر

 بهبود سریعتر نوزاد

ود یا مش تغذیه نمی

انید شیر اضافه خو

.نمایید ی ذخیره

در ،ن خصوصا مادر

  . هد بود

 مراقبت کانگرویی ت

در  زاد اجازه دهد،

  .واهد بود

طی مدتی که نوزاد ت

تو رفی کم است می

و برای استفاده بعد

  )هنمایی بگیرید

حوصله والدین ری و

وزاد تاثیرگذار خواه

 

 

انجام 

شرایط نو

کننده خو

در طی  

مصر شیر

دوشیده و

پرسنل را

همکار 

بهبودی نو

  

  


