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     GT-PA-140کد سند :               

 آموزش سالمت واحد

   0011بهار 

 05056451-56تلفن تماس :         

شاید الزم باشد بدلیل افزایش بیلی روبییی      

)زردی( برای نوزاد فتوتراپی )نور درمیانیی(        

 شروع شود.

 

 

 

 

رعایت روش استریل در آماده سازی شیییر    -

نوزاد. شیر مادر را تا زمان اجازه پزشک معالج  

با گرفت  ظرف استریل از بخش در فیرییزر       

 نگهداری نمایید.

بدلیل نارس بودن، حمایت انیدام ایا و           -

برقراری وضعیت مناسب برای کااش عیوار   

 تکاملی نوزاد رعایت می شود. 

ساعت وضعیت نوزاد تغییر داده  4ار دو یا ار  -

 .می شود

بعد از تثبیت وضعیت نوزاد و با اجازه پزشیک   -

معالج مراقبت ام آغوشی )کانگرویی( انیایام       

 داید.   

در زمان ترخیص برنامه واکسیناسیون، برنامیه   -

بینایی سنای و شنواسنای را از پزشک معالیج  

 جویا شوید.

مقدار و روش تغذیه و نوع شیر را از پیزشیک    -

 جویا شوید.

نوبت مراجعه بعدی و محل مراجعه را جیوییا      -

 شوید. 

در صورت داشت  نسخه، روش و مدت مصیرف   -

 دارو را یاد بگیرید.

 عوارض بیماری دیسترس تنفسی:
نشت اوا )پنوموتوراکس(، نرسیدن اکسیژن بیه    

مغز ناشی از انسداد یا جاباایی لولیه تیراشیه،      

کااش تعداد ضربان قلب در حی  لوله گذاری و   

ساکش ، خونریزی بدلیل لوله گذاری، بییمیاری   

 مزم  ریوی، نارسایی شبکیه، مشکالت قلبی  

 

 

مادران نوزادان    -منبع :بیماری اای نوزادان نلسون      

 لیفر

 

 سندرم زجر تنفسی
NRDS  
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 چه اقدامات مراقبتی برای نوزاد اناام می شود؟

شست  دست اا برای پیشگیری از انتقال عفونت           -

 قبل از تماس با کودک رعایت شود.

 

 

 

 

 

درجه سانتی    22 - 22درجه حرارت اتاق بی          - 

 گراد حفظ شود.

با دستور پزشک دستگاه تهویه کمکی تنظیم و            -

 برقرار می شود.

وضعیت عمومی نوزاد از طریق کنترل میداوم     -

ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان اکسیژن خیون  

 با استفاده از دستگاه مانیتورینگ کنترل می شود

 

 

 

 

 

تا ثبات شدن وضعیت نوزاد و با دستور پزشک  -

معالج تغذیه از راه سوند معدی یا داانی میعیدی   

بینی اناام می شود. رعایت بهداشت داان نوزاد  

 در طول مدت بستری الزم می باشد.

 

 

 

 

 

 

اتساع شکمی مرتبا کنترل می شود چون پرگاز  -

 بودن شکم باعث تنفس مشکل می شود.

 . رعایت نکات بهداشتی در مورد ناف نوزاد -

سندرم زجر دیسترس تنفسی عمدتا در نوزادان نارس 

بدلیل کمبود ماده سورفاکتانت در ریه اا اتفیاق میی     

 افتد.

ای  ماده در داخل ریه اا کشش سطحی را کااش میی  

داد و از روی ام خوابیدن ریه اا جلوگیری می کنید.  

حاملگی برای زندگیی   53مقدار ای  ماده بعد از افته 

 خارج رحمی به اندازه مناسب می رسد.

 عالیم بیماری:

ناله کردن، تنفس تند، فرو رفت  عضالت بی  دنده ای، 

کبود شدن دور لب، تنفس منقطع، پرش پیره ایای       

 بینی، ایست تنفسی

 تشخیص بیماری:

 اناام عکس رادیولوژی، آزمایش گازاای خون شریانی  

 درمان:

تاویز داخل تراشه ماده سورفاکتانت، لولیه گیذاری     

داخل تراشه، تهویه کمکی، اکسیژن درمانی، حیفیظ     

 ثبات درجه حرارت نوزاد، سرم درمانی.
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