
 

 

سندرم زجر تنفسی 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 بیواری درهاى

 

 بستری کردى ًَزاد 

کردى راُ ّای َّایی ٍ ساکطي ترضحات دّاى ٍ باز

 حلق 

اکسیژى تراپی 

 قطع ضیردّی بِ طَر هَقت 

 تسریق سَرفاکتاًت هصٌَعی در صَرت ًیاز بِ داخل

ریِ ًَزاد )هادُ استخراج ضذُ از ریِ حیَاًات کِ 

ضبیِ سَرفاکتاًت عول هی کٌٌذ( کِ باعث پیص 

 گیری یا بْبَد سٌذرم دیسترس تٌفسی هی ضَد 

تٌفسی َرت لسٍم استفادُ ٍ برقرای سیستن در ص

 حوایتی 

ًتی بیَتیکتجَیس آ 

 پیشگیری 

برٍز  ًارسی  چَى اکثرا سٌذرم زجر تٌفسی در ًتیجِ 

هعوَال ّر تالضی اًجام هی ضَد تا هادر بتَاًذ  ،کٌذهی 

جٌیي را تا هرحلِ ترم) سي حاهلگی کاهل( ًگِ دارد  ٍ 

 .از زایواى زٍدرس جلَگیری ضَد

 

 **هادر گراهی****

 در طَل دٍرُ بستری صبَر باضیذ 

بِ تَصیِ ّا ٍ هراقبت ّای بعذ از درهاى تَجِ کافی 

 .ًواییذ

 ویژه نىزادان واحدمراقبتهای NICU پرستاری منبع:

 

 تهیو کننده: بهاره نیک رفتار

 ویراست علمی

 سىپروایسر آمىزشی، سىپروایسر آمىزش سالمت
 3/10/97تاریخ بازنگری: 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236833تلفي: 

 1163داخلی: 



 

 سندرم زجر تنفسی چیست ؟

بستری هطکالت تٌفسی از ضایع تریي علل هٌجر بِ 

 . هی باضذّای ٍیژُ ًَزاداى  ًَزاد در بخص هراقبت

تٌفسی دُ درصذ از کل ًَزاداى ًارس را  زجرسٌذرم 

 .هبتال هی کٌذ 

 

کِ بطَر  است سٌذرم زجر تٌفسی یک اختالل ریَی

باعث ایجاد هطکالت کردُ ، عوذُ ًَزاداى ًارس را هبتال 

ٍ در ًَزاداى ضَد  تٌفسی در چٌذ ساعت اٍل تَلذ هی

 سر هَعذ ًادر است.

ذ ٍ یاب بْبَدبعذ  تَلذ ایي بیواری هوکي است تا دٍ رٍز 

 یا چْار رٍز بعذ  تَلذ بذتر ضَد.

 

 بیواریعلت 

زجر تٌفسی بِ علت کوبَد هادُ ای بِ ًام سَرفاکتاًت 

ّای رسیذُ ٍجَد دارد(  ریِ ریَی) کِ بطَر طبیعی در

 .ایجاد هی ضَد

 

لی کیسِ ّای َّایی را یي هادُ کططی سطح داخا

 ییَّا یّا سِیککِ ضَد  ذ ٍ باعث هیکاّص هی دّ

ر از َّا ضًَذ ٍ بِ عبارتی باعث راحتی تٌفس بِ راحتی پ

یص سي حاهلگی هادر ایي هادُ با افسا در ًَزاد هی ضَد

خطر پیذایص ایي  .در ریِ جٌیي افسایص پیذا هی کٌذ

سٌذرم در ًَزاداى ًارس، ًَزاداى هادر دیابتی ،حاهلگی 

 چٌذ قلَیی ٍ استرس حیي زایواى دیذُ هی ضَد .

 

 بیواری نعالئ

ذ ظاّر ضذُ ٍ بطَر بِ هذت کَتاّی پس از تَل هعوَال

 ، ضاهل:تر هی ضَد پیطرًٍذُ ضذیذ

 تٌفس سریع 

 ًالِ حیي تٌفس

 لرزش پرُ ّای بیٌی

 سیاًَز)سیاُ بَدى پَست ٍ غطاّای هخاطی دّاى ٍ لب( 

 


