سىدرم دیسترس تىفسی چیست؟

)4دًذُ ّا ٍ ٍسط لفسِ سیٌِ بِ داخل فزٍهیزٍدوِ ًطاى

لزار هی گیزد .ایي رٍش لَلِ گذاری ًام دارد .ایي رٍش

هیذّذوارتٌفس بزای بچِ سخت ضذُ است.

سهاًی وِ ًَساد بِ تٌفس بادستگاُ ًٍتیالتَر احتیاج داردیا

دیستزس تٌفسی بیواری رایح سیستن تٌفسی در ًَساداى
ًارس است .در ًَساداًی بزٍس هیىٌذ وِ ریِ ّا ٌَّس در

ً)5الِ با ّز تٌفس غذای ًالِ هیذّذ وِ غذایی ضبیِ

حال تىاهل است.

گزبِ است.

بیطتزًَساداى ًارس احتوال داردبِ ایي بیواری هبتال

ایه بیماری چگًوه درمان میشًد؟

ضًَذاگزچِ بزخی اسًَساداًی وِ ًارس ًیستٌذ ّن هوىي
است هبتالضًَذ.
ایي بیواری بِ ػلت فمذاى سَرفاوتاًت درریِ ّا
ایدادهیطَد .سَرفاوتاًت هادُ ای است وِ اسریِ
تَلیذهیطَدٍهاًٌذهایغ ظزفطَیی ػول هی وٌذوِ رٍی
سطح داخلی ویسِ ّای تٌفسی پخص هیطَد تاویسِ
َّایی باسبواًذ.باسهاًذى ویسِ َّایی درریِ ّا بزای اًتمال
اوسیژى اسویسِ بِ خَى ٍاًتمال دی اوسیذوزبي اسخَى
بِ ریِ ّا ضزٍری است.

وًزاددچارایه بیماری چه عالیمی دارد؟
)1تؼذادتٌفس بیطتزاس60
)2باسضذى پزُ ّای بیٌی باّزتٌفس
)3رًگ ًَسادغَرتی ًیست ٍسیاُ بِ ًظزهی رسذ
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بایذ دارٍی خاغی بِ اسن سَرفاوتاًت درریِ ّا سدُ ضَد
استفادُ هی ضَد .سَرفاوتاًت اسطزیك لَلِ تٌفسی بِ ریِ
ّا سدُ ضَد.
خْت ًَسادضواهوىي است یه هسیز ضزیاًی تؼبیِ ضَد
وِ بزای وارّای سیز استفادُ هیطَد:

*اکسیژن
ًَسادضوابزای ایٌىِ غَرتی رًگ بواًذ ًیاس بِ اوسیژى

 -وٌتزل هذاٍم فطارخَى

سیادی داردَّ.ای اتاق %21اوسیژى دارد.اوسیژى هوىي

ً -وًَِ گیزی خَى بزای ایي وِ هطخع ضَد آیا بچِ

است اس طزیك اًىَباتَرًَسادضوادادُ ضَد.

همذارهٌاسبی اوسیژى دریافت هی وٌذ.

* فشارمثبت مدايم راههای هًایی

-بزای تؼییي تٌظیوات غحیح دستگاُ تٌفس.

ًَسادضواهوىي است بِ فطارهثبت هذاٍم راّْای َّایی

بچِ ضوا ّوچٌیي بِ لَلِ وَچىی ًیاس دارد وِ داخل

ًیاسداضتِ باضذ.ایي رٍضی است وِ اوسیژى بافطارووی

ٍریذ گذاضتِ هیطَد بزای دادى هَادغذایی/هایؼات ٍدارٍّا

اسطزیك دٍلَلِ وَچه وِ دربیٌی ًَسادلزار هیگیزد دادُ

بِ بچِ.درهذت هزاحل اٍلیِ درهاى بچِ تغذیِ دّاًی

هی ضَد ٍ فطار ووه هی وٌذ تا ویسِ ّای َّایی

ًویضَد.

وَچه در ریِ ًَساد باس بواًذٍ تٌفس ًَساد راحتتز ضَد.
چه مدت بیماری طًل میکشد؟
*تهًیه مکاویکی
بچِ ّا هتفاٍتٌذ ٍرًٍذ بْبَدضاى هختلف است .هؼوَالً
اگزبیواری هتَسط یاضذ ًَسادضواهوىي است بِ لَلِ

بیواری3تا4رٍساٍل بذتز هیطَد ٍ سپس بِ تزتیب ًیاس بِ

وَچه تٌفسی ًیاسپیذاوٌذوِ اسطزیك دّاى داخل ًای

اوسیژى واّص هی یابذ.اگزبیواری خفیف باضذ ٍ بچِ بِ

2

3

دستگاُ تٌفس ًیاس ًذاضتِ باضذ هوىي است طی 5تا

آیا مشکالت بلىد مدت خًاهىد داشت؟

7رٍسلطغ ضَد .اگزبیواری ضذیذ باضذ رًٍذ بْبَدی
آّستِتزاست ًٍَساد هوىي است بزای رٍسّا یاّفتِ ّا بِ

اگز بیواری ضذیذ باضذ هطىالت احتوالی وِ هوىي است

اوسیژى با تَْیِ هىاًیىی ًیاس داضتِ باضذ .بْبَدی بِ

رٍی دّذ ضاهل:

اّستگی اتفاق هیافتذاگز:

_افشایص حساسیت بِ ػَاهل هحزن ریِ هاًٌذ دٍد سیگار

_ًَساد خیلی ًارس باضذ.

یا آلَدگی َّا.

_اگز بیواری ضذیذ باضذ(بِ اوسیژى سیاد یا دستگاُ تٌفس

_افشایص ضذت سزها یا سایز ػفًَت ّای تٌفس بِ

دررٍسّای اٍل تَلذ احتیاج داضتِ باضذ)

خػَظ در 2سال اٍل تَلذ.

_اگز ًَساد هبتال بِ ػفًَت باضذ.

_احتوال بیطتز ٍیشیٌگ یا آسن در بچگی ًسبت بِ بچِ

سندرم دیسترس تنفسی

RDS

ّایی وِ ایي بیواری را ًذاضتٌذ.
چِ ٌّگام هی تَاًین بگَین وِ ًَسادم بْتز خَاّذ ضذ؟
_بچِ تٌفسص راحت تز خَاّذضذ.تؼذاد تٌفسص ووتز
خَاّذ ضذ.

_اگز ایي بیواری ضذیذ باضذ هوىي است غذهِ بِ ریِ
وِ بیواری هشهي ریِ ًام دارد ایداد ضَد.
_ػَارؼ هزبَط بِ ًارسی هثل اتساع بطٌْای هغشی ٍ

_بچِ بِ اوسیژى ووتزی احتیاج داردتا سهاًی وِ

هطىالت بیٌایی ٍضٌَایی ٍ رضذٍ تىاهل وِ بایذ بِ طَر

هیتَاًذ در َّای اتاق تٌفس وٌذ(اوسیژى)%21

دٍرُ ای با هزاخؼِ بِ پشضه هؼالح بزرسی ضَد.

_اوز بچِ بِ دستگاُ تٌفس احتیاج داضتِ است تَْیِ
هىاًیىی ون ون واّص هی یابذٍ ًْایت لطغ هی ضَد تا
سهاًی وِ بچِ خَدش تٌفس وٌذ ٍ همذار اوسیژى تٌفس

کد)10-12( :

ّن ون ون واّص هی یابذ.

تْزاى ،خیاباى دهاًٍذ ،خیاباى ضْیذ ویایی
بیوارستاى فَق تخػػی وَدواى بْزاهی  ،تلفي 73013000:
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