تَلس پسیسّای سیثا ٍ هؼجشُ آسا ٍ گاّی ذغزًاوتزیي

جذب ضسُ ٍ تا َّای اوسیشى زار پز ضَز رگْای ذًَی

زفغ هسفَع اوثزا زر ًَسازاى تا زٍرُ ٍهست حاهلگی عثیؼی

حازثِ زر عَل سًسگی فزز است.تسى اًساى تال فاصلِ تؼس اس

ریِ تاس ضسُ ٍ تاػث هی ضَز اوسیژى جذب ضسُ تِ

یا ًَسازاًی وِ اس تارید سایواى گذضتِ رخ هی زّس.

تَلس ًیاس تِ تٌظین ٍّواٌّگی فَق الؼازُ تزای ساسش تا

لسوتْای تسى تزسس.

هىًَیَم یه هازُ سثش تا سیاُ رًگ چسثٌسُ ٍ غلیظ است .

ضزایظ جسیس زارز.حتی تیطتز اس حسی وِ زر ازاهِ حیات

ًَساز هوىي است پیص اس سایواى یا زر جزیاى آى ٍ یا پس

رٍش تزذَرز زر

تِ آى ًیاس ذَاّس زاضتًَ%90 .سازاى وِ هتَلس هیطًَس ًیاس

اس تَلس زچار هطىل گززز اگز هطىل زر زاذل رحن

هَلغ سایواى زر ایي

تِ ووه ًسارًس ٍ زرصس ووی ووه هرتصز هیرَاٌّس.

ضزٍع ضَز ( چِ پیص اس سایواى یا زر حیي سایواى)اغلة تِ

ضزایظ تا سایواى

ّواى عَر وِ هیساًیس جٌیي زرعی زٍراى حاهلگی زرٍى

ػلت واّص جزیاى ذَى جفت یا تٌس ًاف اٍلیي ًطاًِ هی

عثیؼی هتفاٍت

ویسِ ای زر رحن وِ هحتَی آب ٍ هَاز زیگزی هیثاضس

تَاًس وٌس ضسى ضزتاى للة جٌیي تاضس .گاّی تِ زًثال

است زر ایي ٌّگام تایس تاالفاصلِ تؼس اس ذزٍج سز لثل اس

غَعِ ٍر است ٍاوسیشى ٍهَاز غذایی السم تزای رضس را اس

سجز ٍ ضل ضسى ػضالت جٌیي زاذل ضىن هازر هسفَع

ذارج ضسى ضاًِ السام تِ توییش وززى زّاى ٍ حلك ٍ تیٌی

عزیك رگْایی وِ زر جفت هی تاضس اس تسى هازر زریافت

هیىٌس زر 5تا 20زر صس ول سایواًْا زفغ هسفَع زاذل

ًَساز وزز زر هَارز ضسیس گاّی پشضه هجثَر هیطَز

هیىٌسضطْای جٌیي پز اس هایغ

ویسِ آب رخ هی زّس .هسفَع جٌیي ّواى هحتَیات رٍزُ

جْت ًَساز لَلِ زاذل ًای لزار زازُ ٍ هحتَیات هسفَع ٍ

است ٍتٌفس ٍوار ایی ًسارز تؼس

جٌیي هیثاضس وِ ضاهل هایغ ویسِ آب ،

اس تَلس ارتثاط ًَساز تا جفت لغغ

ضسُ پَست ٍ زستگاُ گَارش است .هؼوَالًزفغ هسفَع

ایي ػول را چٌسیي تار تىزار وٌس تؼس اس توییش وززى ًای

ضسُ ٍریِ ّا تٌْا هٌثغ تاهیي اوسیژى ذَاّس تَز زر ًتیجِ

ًطاًِ سجز جٌیي هی تاضس وِ تا واّص ضزتاى للة ٍ

تایستی اوسیژى ٍ زر صَرت لشٍم تا والّه(هاسه) تِ

هایغ هَجَز زر ریِ تایس زرػزض ثاًیِ ّای اٍل تَلس

ووثَز اوسیشى جٌیي ّوزاُ است .

ًَساز تزساًٌس.

1

2

سلَلْای جسا

هایؼی وِ زاذل ًای ضسُ را توییش ًوایس ٍ تا پان ضسى ًای

3

تِ هٌظَر جلَگیزی اس ٍارز ضسى هسفَع ٍ هحتَیات هؼسُ

ٍ هْوتزیي السام زر ایي ًَسازاى ووه تٌفسی تزای

تِ زاذل ریِ جْت ًَساز لَلِ زاذل هؼسُ گذاضتِ ٍ

رسیسى تِ تٌفس عثیؼی هی تاضس زر هَارز ٍذین

هحتَیات آى را ترلیِ هی ًوایٌس

هماٍم تِ زرهاى گاّی پشضه ًاچار هیطَز تزای ًَساز

ٍرٍز هحتَیات هسفَع تِ ریِ ًَساز تِ زٍ ػلت ذغزًان

زستگاُ ووه تٌفسی استفازُ وٌس ٍ اس آى جا وِ هسفَع

است

تاػث رضس هیىزٍب هیطَز آًتی تیَتیه تشریمی ًیش تایس

 -1تستِ ضسى راُ َّایی

ضزٍع ضَز.

تز ٍ
زاًطگاُ ػلَم پشضىی ٍ ذسهات تْساضتی زرهاًی تْزاى
تیوارستاى وَزواى تْزاهی

مکونیوم آسپیراسیون
وارد شدن مدفوع به حلق و بینی

 -2تحزیه ٍ آسیة ریِ

درزمان تولد

هوىي است ًطاًِ ّای آًْا زر عی چٌس ساػت اٍلیِ ًیش
تزٍس ًوایس وِ تِ صَرت وثَزی ؛ سیاُ ضسى پَست ًَساز
واّص ضزتاى للة ًَساز ضلی ًَساز افشایص تؼساز تٌفس
حزوت پزُ ّای تیٌی فزٍ رفتي لفسِ سیٌِ ٌّگام ًفس
وطیسى تاضس.ایي گزٍُ اس ًَسازاى تایس زر ترص هزالثتْای
کد) 10- 2( :

ٍیشُ (اى ،آی  ،سی ،یَ) تستزی ضًَس .
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