
 

 

 به تنفس الزم است  تولد از بعد یریگ ژنیاکس یبرا

 یعصب دستگاه از یقسمت. شود انجام مداوم طور

   .به عهده دارد را تنفسو تنظیم  کنترل یمرکز

 36 از زودتر معموال(  موعد از زودتر که ییهادر بچه

 است نارس قسمت نیا ،اندآمده ایدن به) یحاملگ هفته

 شودیم دهینام آپنه که تنفس توقف لیدل نیهم به و

 یروزگ 2 از است ممکن تیوضع نیا. افتد یم اتفاق

 دایپ ادامه تولد از بعد ماه 3 تا 2 تا و شود شروع نوزاد

  .کند

 یگاه که است یعیطب نارس نوزادان همه یبرا اگرچه 

 اما .باشند داشته تنفس ای و قلب ضربان تعداد کاهش

 بشود، قهیدق در ضربه 60 از کمتر قلب ضربان اگر

 ای رسد یم نظر به شل و شده بنفش ای اهیس نوزاد

   . باشند داشته صدادار تنفس ممکن است

  
  

  شود؟ چگونه درمان می آپنه نوزادی 

 یهابچه مشکل نیا از یریشگیپ و کنترل یبرا 

 هژیو بخش در هفته 34 از کمتر خصوص به نارس

 به آپنه نظرعالئم از نوزاد شوند، یم مراقبت نوزادان

 .شود یم کنترل مداوم طور

 پشت میمال ماساژ مانند یاقدامات آپنه وقوع صورت در 

 شروع تنفس اگر. شود یم انجام تنفس شروع یبرا

 ژنیاکس از پرستار شد، رهیت ای دهیپر رنگ بچه و نشد،

 مجدد شروع یبرا یدست تنفس دستگاه ای ییتنها به

 و ارود و تر اضافه اقدامات .کند یم استفاده تنفس

 مانند آپنه لیدال ریسا یبرا شتریب یصیتشخ تااقدام

   دشو یم انجام پزشک دستور با عفونت

  یهفتگ 44 حدود تا ینارس) وقفه تنفسی( آپنه 

 هفته تعداد اضافه به تولد هنگام هفته تعداد(  نوزاد

 .شود یم برطرف خود خودبه ) تولد از بعد

واند مانع از برروز آپنه در نوزاد ت انجام این اقدامات می

  : شود

تغذیه آهسته نوزاد از طریق دهان و گرفتن آروغ  •

نوزاد برای تخلیه هوای معده بعد از هر بار تغذیه به 

  خصوص با افزایش حجم شیر

دادن داروهای خوراکی به نوزاد به آهستگی و در  •

  ) قبل از وعده شیر( زمانی که معده نوزاد خالی است 



 

 

یت صحیح سر و گردن و ممانعت از خم حفظ وضع •

شدن بیش از حد سر نوزاد به جلو یا عقب چه در 

  خواب و چه در بیداری

سرما یا ( پوشش مناسب نوزاد و تنظیم دمای اتاق  •

  ). دهد گرمای غیر طبیعی خطر آپنه را افزایش می

  

  

  

  

  

  

  

  کتاب نلسون: منابع

  

  ". قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم  "

  ا آرزوی بهبودی و سالمتی روزافزونب

جنب دانشگاه علوم  -بلوار قطب راوندی -کاشان: آدرس

  پزشکی

Email: beheshtihospital@kaums.ac.i  

  ٠٣١- ۵۵۵۴٠٠٢۶-٣١  : تلفن تماس         

۵٢٨٣-۵٣١٨  

  55547900:دورنما                 

  

  

  

  

  

  نوزادان

  آپنه نوزادی

 

  :بیمارگرامی

  حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این مجتمع از اعتماد و 

  .کمال تشکر را داریم

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوص 

 بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن

  .باشد می

  زاده معصومه تقی: تهیه و تنظیم

  کمیته آموزش به بیمار

 93پاییز 

 


