ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮزادن در دوره ﻧﻮزادی ﺣﺮﮐﺎت ﺗﺸﻨﺠﯽ از

 ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮزادان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺎدرزادی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ

ﺗﺸﻨﺞ در ﻧﻮزادان ﭼﮕﻮﻧﻪ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰﺷﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری در

ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ از درﻣﺎﻧﻬﺎی

ﺗﺸﻨﺞ در دوره ﻧﻮزادی ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد.

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد:

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﮏ زدن ،ﻣﮑﯿﺪن ،ﭘﺪال زدن
اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد

ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﻮارض و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .

 ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮم ؛ دارو
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮار ﻣﻐﺰ و اﻧﺠﺎم  MRIﻣﻐﺰی
 ﻧﻮزاد را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ازﮐﻨﺘﺮل ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار

ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ در ﻧﻮزادان ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

 اﮔﺮ ﺗﺸﻨﺞ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ داروﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻢ

ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ در ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

ﮐﺮده و ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺧﻮن ﻧﻮزاد

 ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮزاد در آﯾﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﺮار ﺗﺸﻨﺞ و

 ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﯾﺎ

ﯾﺎ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر در ﻃﯽ ﺑﺎرداری داﺷﺘﻪاﺳﺖ.

ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دارد.

ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ در دوره
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳ

ن
ﻧﻠﺴﻮن
ﻣﻣﻨﺎﺑﻊ :ﮐﺘﺎب

ﻧﻮزادی ﺑﯿﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ دوره دﯾﯾﮕﺮی در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﮔﯽ اﺳﺖ

ﻧﻮزادان
"

آﻣﻮزش ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ" .
ش
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ
ﺖ
ﻗﻔﻞ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﺸﻨﺞ در دوره ﻧﻮزادی ض
ﻋﻮارض
ی
و
ﺟﺪی ﺑﻪ ﻫﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺳﻼﻣﺘﯽ روزاﻓﺰون
ﯽ
ﻮدی و
ﺑﺎ آرزوی ﺑﻬﺒﻮ

ﺗﺸﻨﺞ در ﻧﻮزادی

ﺸﻨﺞ در
ﺻﻮرت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻮزادد ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﺸ
 در ﺻ
آآدرس :ﮐﺎﺷﺎن -ﺑﻠﻮاار ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی -ﺟﻨﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم

دادن ﺑﻪ ﻣﻣﻮﻗﻊ و دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ررا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
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