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 سندرم زجر تنفسی نوزاد

(  RDS )  

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 ییللبببییییییی

والدین گرامی پس از ترخیص به نکات زیرر  

 :توجه داشته باشید 

نحوه تغذیه بر اساس دستور پزشک معالج  .1

 .باشد 

داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج  .2

 .به درستی مصرف شود 

با توجه به مصرف اکسیژی د در امیاد         .3

بستری پژگژری ویزیت چشم پیزشی یی    

 .توسط متخصص چشم انجام شود 

معاینات دوره ای توسط پزشک معالج بیا     .4

فواصل کم تر نسبت نوااداد کامل و تیرم  

 .انجام شود 
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 :پیشگیری و درمان 

   مهم ترین راه پژشگژری اجتناب اا تولید

در صیورتیی کیه      .  نوااداد نارس است 

ام اد جلوگژری اا ااییایاد اودرس         

نژست کورتژ و استروئژد به مادر جهیت  

ساعیت   4۴تحریک سورف تانت در ریه 

 .قبل اا اایااد 

  تجویز آنتی بژوتژک 

 اکسژ د درمانی 

   در صورت لزوم استفاده اا دستگاه هیای

 تنفسی 

 1331دی ماه : تاریخ باانگری 
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 : نوزاد مبتال به سندرم زجرر ترنرفرسری       

 .بار در دقژقه نفس میی کشید       06بژشتر اا (  1

 

در هنگام بژرود دادد نفس، صدای ناله، مانند (  2

 . صدای ااری وجود دارد

 

وقتی که نفس می کشد، دیواره قفسه سژنه و (  3

. فضای بژن دنده ها بطرف داخل کشژده می شود 

 ( رتراکسژود ) 

 . پیره هییای بییژینییی ان میی لیرانیید              (  4

 

دور لبهایش کبود می شود که نشاندهنده این (  5

 . است که او اکسژ د بژشتری نژاا دارد

درصورتی که اا هااد لحظات اول شروع بژیایاری   

اقدامات الام شروع نشود  حتی می تواند بیاعی    

علت این بژااری درواقع کایبیود   . مرگ نوااد شود 

یک ماده خاص دربافت ریه نوااد می باشد که نیام  

آد سورفاکتات می باشد و عادتا بدلژل نارسی این 

نوااداد و تولد اود هنگام آناد تش ژل این میاده    

متوقف می شود وباع  مژشود باا و بسته شیدد    

ریه این نوااداد و درنتژجه عال رد ریه ها مخیتیل   

شود و به دنبال آد تنفس این بژااراد دچار مش ل 

 . شود 

این بژااری که در واقع یک اختالل جدی تنفسیی  

می باشد مخصوص نوااداد نارس می باشد هر چند 

درصد موارد این بژااری در نوااداد رسژیده   5که 

که در علم پزش ی به آنها نوااداد ترم گفته میی    

هیفیتیه              31شود وسن حاملگی آنها بژشتر اا   

 .می باشد رخ می دهد 

در نوااداد نارس هر قدر این نوااداد نیارس تیر     

باشند احتاال وقوع این بژااری و نژز شدت ایین    

 .بژااری بژش تر است 

نوااد مبتال به سندرم اجر تنفسی برای گرییه و    

نفس کشژدد در اماد تولد تالن می کینید امیا      

بخاطر این ه ریه های او با هر نفس کشیژیدد ،       

 .تاایل دارند روی هم بخوابند 


