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بیماریهای ضایع

بخص NICU
تهیه کننذه :مزیم غالم ناوی -کارضناس واحذ آموسش
تنظیم و هماهنگی:
واحذ آموسش
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ایکتز پاتولوژیک
تعزیف:
ایي ًَع ایىتز ثب یزلبى در رٍس اٍل پظ اس تَلذ ظبّز هی ؽَد ٍ عزػت افشایؼ ثیلی رٍثیي  mg/dl 0/5در عبػت
اعت .ایي ًَع ایىتز در ًَساد تزم ثیؾتز اس ّ 2فتِ ٍ در ًَساد ًبرط ثیؾتز اس ّ 3فتِ ثبلی هی هبًذ.
عوامل ایجاد کننذه:
ّوَلیش ،خًَزیشی داخلی ٍ ػفًَت.
تظاهزات بالینی:
تذابیز پزستاری:
 درهبى ؽبهل فتَتزاپی ٍ در هَارد ؽذیذ تؼَیل خَى اعت.
 غبلجب در ًَساداى ًبرط تؼَیل خَى سهبًی اًجبم هی ؽَد وِ ثیلی رٍثیي تبم ثِ ثیؼ اس ٍ %1سى ثذى
ثزعذ.
 در ًَساد تزم تؼَیل خَى سهبًی اًجبم هی ؽَد وِ ثیلی رٍثیي تبم ثِ  ٍ mg/dl 20یب ثبالتز ثزعذ.
 ػَارك تؼَیل خَى ػجبرتغت اس ٍاوٌؼ ّبی آلزصیه  ،تزٍهجَعیتَپٌی  ،خًَزیشی ٍ ػفًَت.
 ثزای تؼَیل خَى ثبیذ اس گزٍُ خًَی  Oهٌفی وِ ثب عزم هبدر وزاط هبچ ؽذُ اعتفبدُ گزدد.
ً جبیذ ثیؾتز اس  48عبػت اس گزفتِ ؽذى خَى گذؽتِ ثبؽذ.
ًَ ساد  3تب  4عبػت لجل اس تؼَیل خَى ثبیذ  NPOثبؽذ.
 ویغِ خَى ثب آة  37درجِ گزم ؽَد.
 تشریك آّغتِ یه عی عی هحلَل ولغین  %10پظ اس تؼَیل ّز  100عی عی خَى
 رػبیت ًىبت آعپتیه
 وٌتزل  ٍ V/Sآهبدُ وزدى ٍعبیل احیب
 ليغ تؼَیل خَى در فَرت ثی لزاری ،دیغتزط تٌفغی ،تبوی وبردی ٍ ثزادی وبردی.
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تاکی پنه گذرای نوسادی
تعزیف:
تبوی پٌِ گذرای ًَسادی گبّی اٍلبت عٌذرم دیغتزط تٌفغی یب عٌذرم ریِ هزىَة ٍ ثِ ػٌَاى پبن ؽذى ثب
تبخیز ریِ ّب اس آة تؼزیف هی گزدد.
عوامل ایجاد کننذه:
 تبخیز در ثبس جذة هبیغ هَجَد در ریِ ّب پظ اس تَلذ وِ ثبػج وبّؼ ووپلیبًظ ریِ هی گزدد.
ً برعی خفیف عیغتن عَرفبوتبًت


ٍجَد هبیغ در فنبی ایٌتزاعتیؾیبل ثبػج ثِ دام افتبدى َّا در آلَئَل ّب ٍ در ًتیجِ وبّؼ ووپلیبًظ
ریِ هی گزدد.

تظاهزات بالینی:
 رتزاوغیَى لفغِ عیٌِ یب ًبلِ ثبسدهی
ٍ جَد عیبًَس خفیف
تذابیز پزستاری:
 اوغیضى درهبًی ثب یب ثذٍى CPAP
 تٌظین دهبی ًَساد
 جذة وبفی هبیؼبت
 حفظ ًَ ABGساد در هحذٍدُ ىجیؼی
 اگز تؼذاد تٌفظ ًَساد ثیؼ اس  Bpm 60هی ثبؽذ جْت اجتٌبة اس آعپیزاعیَى در ًَساد تبخیز در
ؽزٍع تغذیِ ٍ ثب ً NPOوَدى هَلتی ًَساد
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 اگز عَاثك ًَساد ًؾبى هی دّذ احتوبل خيز ػفًَت ٍجَد دارد آًتی ثیَتیه ّبی ٍعیغ اليیف
( هخل آهپی عیلیي ٍ جٌتب هبیغیي ) ثبیذ اداهِ یبثذ تب ایٌىِ ًتبیج وؾت هٌفی غیز ػفًَی ثَدى ًَساد را
تبییذ وٌذ.

نوساد نارس
تعزیف:
ًَساداى سًذُ ای وِ لجل اس ّفتِ  37حبهلگی اس ًخغتیي رٍس آخزیي لبػذگی ثِ دًیب هی آیٌذ اس ًظز ً WHOبرط
گفتِ هی ؽًَذ.
عوامل ایجاد کننذه:
 عيح اجتوبػی التقبدی پبییي خبًَادُ
 عَء تغذیِ  ،ون خًَی ،اػتیبد ،ػَارك سایوبًی ٍ تبریخچِ هؾىالت ثبرٍری هبدر
 ثبرداری هبدر در عٌیي ًَجَاًی ،حبهلگی ّبی پی در پی ٍ ثِ دًیب آٍردى حذالل  4فزسًذ لجل اس حبهلگی
وًٌَی
تظاهزات بالینی:

تذابیز پزستاری:
 پبن وزدى راُ َّایی ،ؽزٍع تٌفظ ،هزالجت اس چؾن ٍ ثٌذ ًبف ،تجَیش ٍیتبهیي K
 وٌتزل درجِ حزارت ٍ تؼذاد مزثبى للت ٍ تٌفظ
 درهبى ثب اوغیضى
 الذاهبت ایوٌی السم در ثزاثز ػفًَت
 اعتفبدُ اس اًىَثبتَر یب گزم وٌٌذُ ّبی تبثؾی ثزای ًگْذاری دهبی ثذى
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 درجِ حزارت هزگشی ًَساد ثبیذ در حذ  36/5تب  37درجِ عبًتی گزاد ثبؽذ.
 هزالجت وبًگَرٍیی هبدر اس ًَساد ثب توبط هغتمین پَعت ثب پَعت ثب پَؽبًذى ًَساد ثب یه والُ ٍ یه پتَ
رٍػ جبیگشیٌی هيوئٌی اعت.
ً گْذاؽتي رىَثت ًغجی هحیو در حذ  %40-60ثِ حفظ دهبی ثذى ًَساد ووه هی وٌذ.
 وبّؼ هیشاى اس دعت رفتي گزهب
 جلَگیزی اس خؾىی ٍ تحزیه جذار راُ ّبی تٌفغی ثِ خقَؿ در ٌّگبم هقزف اوغیضى یب لَلِ گذاری
داخل تزاؽِ ٍ یب رلیك ؽذى تزؽحبت چغجٌذُ هجبری َّایی ٍ وبّؼ اتالف ًبهحغَط آة اس ریِ ّب.
 اوغیضى ثبیغتی ثب ٍاعيِ والّه ،لَلِ ثیٌیٍ ،عبیل هَلذ فؾبر هذاٍم در هجزای َّایی یب لَلِ داخل
تزاؽِ تجَیش ؽَد.
 غلظت اوغیضى دهی ثبیغتی ثب فؾبر اوغیضى خَى ؽزیبًی یب رٍػ ّبی غیز تْبجوی هخل پبلظ اوغی
هتز هذاٍم یب اًذاسُ گیزی اوغیضى اس ىزیك پَعت در حذ اػتذال ًگِ داؽتِ ؽَد.
 ایي ًَساداى ثزای تبهیي وبلزی ،هبیغ ٍ الىتزٍلیت ّب ًیبس ثِ تغذیِ عیبّزگی یب تغذیِ ثب گبٍاص دارًذ.

تطنج
تعزیف:
ثِ یه رفتبر حولِ ای غیزىجیؼی حزوتی ،حغی ٍ یب رٍحی رٍاًی وِ ًبؽی اس تخلیِ الىتزیىی غیزىجیؼی  ،هىزر
ٍ ّوشهبى ػذُ ای اس ًَرًٍْبی هغشی ثبؽذ  seizureگَیٌذ .در فَرتیىِ تخلیِ الىتزیىی فَق ثب ػالین حزوتی
ّوزاُ ثبؽذ ثِ آى تؾٌج  convulsionگَیٌذ ٍ در فَرتیىِ ایي حوالت تىزار ؽَد ثِ آى فزع یب epilepsy
گَیٌذ .ثِ ٍلَع یه ثبر حولِ فزع گفتِ ًوی ؽَد ٍ ّوچٌیي تؾٌجبت ًبؽی اس تت ّن فزع هحغَة ًوی ؽَد .
فزع ؽبیؼتزیي ثیوبری هشهي اػقبة اعت.
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عوامل ایجاد کننذه:
ٍراحت ،خَاة ٍ ثیذاری ،خغتگی ،تٌؼ ،ػفًَت ،تغییزات َّرهًَی ًَجَاًی ،تَْیِ سیبدّ ،یذرٍعفبلی ،دارٍّب.
تظاهزات بالینی:
تبویىبردی ،تؼزیك ،رًگ پزیذگیّ ،یجبى ،افشایؼ BP
تذابیز پزستاری:
 پبن وزدى تزؽحبت ٍ تبهیي راُ َّایی هٌبعت ٍ تجَیش اوغیضى اٍلیي الذام مزٍری اعت.
 ثزلزاری  ٍ IV lineفزعتبدى ًوًَِ خَى جْت آسهبیؼ ٍ تجَیش هحلَل دوغتزٍس
 دارٍی اًتخبثی اٍل فٌَثبرثیتبل
 در فَرت ػذم پبعخ دارٍی اًتخبثی دٍم فٌی تَئیي
 در فَرت ػذم پبعخ دارٍی اًتخبثی عَم پیزیذٍوغیي پیزٍفغفبت
 در فَرت ػذم پبعخ دارٍی اًتخبثی ثؼذی پبرالذئیذ ،لَراسپبم ،دیبسپبم.
 در فَرت ػذم پبعخ لیذٍوبئیي هوىٌغت هفیذ ثبؽذ.
 دارٍّبی مذ تؾٌج اس ىزیك افشایؼ عيح آعتبًِ تحزیه پذیزی ًزٍى ثِ ووتز اس آعتبًِ حولِ ػول هی
وٌٌذ ٍ ؽبیؼتزیي آًْب ػجبرتٌذ اس فٌَثبرثیتبل ،فٌی تَئیي ،وبرثبهبسپیي ،پزیویذٍى ،پبرالذئیذ ،دیبسپبم،
ولًَبسپبم.
 رصین غذایی فزػی اس ىزیك افشایؼ عيح آعتبًِ تحزیه پذیزی ًزٍى ػول هی وٌذ ٍ رصین غذایی
هٌبعت ثزای افزاد فزػی رصین غذایی حبٍی وتَى اعت وِ ثِ فَرت ون پزٍتئیي ٍ ون وزثَّیذرات ٍ پز
چزثی تٌظین هی ؽَد وِ ثبػج گزعٌگی ٍ هتبثَلیغن چزثی ٍ ثبلیوبًذُ وتَى هی ؽَد.
 در فزع ًغجی ثب ثزداؽتي هَمغ هْبجن وٌتزل هی ؽَد ٍ در فزع ػوَهی ثب ثزػ وَریَط وبلَسٍم (
هبدُ عفیذ هتقل وٌٌذُ دٍ ًیوىزُ) هی تَاى اس اًتمبل غیز لبثل وٌتزل تخلیِ فزػی پیؾگیزی وزد.
دارٍدرهبًی ثزای فزع هؼوَال ثب یه دارٍی ؽٌبختِ ؽذُ هتٌبعت ثب ًَع تؾٌج ثیوبر ؽزٍع هی ؽَد ٍ در
فَرت ػذم تبحیز هٌبعت دارٍی دٍم ثِ دارٍی اٍل امبفِ هی ؽَد.
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آسیفیکسی
تعزیف:
هزحلِ ای اس ّیپَوغی ٍ اختاله اعیذٍس تٌفغی ٍ هتبثَلیه هی ثبؽذ چزا وِ تجبدل گبس هختل هی ؽَد.
عوامل ایجاد کننذه:
آعیفیىغی پظ اس تَلذ هوىي اعت حبًَیِ ًغجت ثِ اختالالت راُ َّایی یب ریَی ،ثیوبری عیغتن ػقجی هزوشی،
ػفًَت ،دارٍّب ،ثیوبری للجی ٍ عبیز دالیل ثبؽذ.
تظاهزات بالینی:

تذابیز پزستاری:
 ثزرعی هذاٍم فؾبر خَى اهز اعبعی اعت.
 تىٌیه ّب ؽبهل اًذاسُ گیزی هىزر ثب cuffیب  Dopplerیب تزاًغذٍعز هذاٍم ثب یه هغیز ؽزیبًی
 گبسّبی خًَی ؽزیبًی ؽبخقی ثزای ثزرعی فَری ٍ دائن ًَساد آعفیىغی اعت.
 یه هغیز ؽزیبى ًبفی یب هغیز ؽزیبًی هحیيی جْت ًوًَِ گیزی پیبپی گبسّبی خًَی ؽزیبًی ٍ وٌتزل
هغتمین فؾبر خَى مزٍری هی ثبؽذ.
 هؼبیٌبت هىزر ػقجی ثبیذ اًجبم ؽَد تَام ثب حجت ٍجَد ٍ هؾخقِ تٌفغْب ،حزوبت خَدثخَدی ،پبعخ ثِ
تحزیه ،تًَغیتِ ػنالت ،اًذاسُ ٍ پبعخ هزدهه ،حزوبت چؾویٍ ،جَد رفلىغْبی آرٍؽ سدى ٍ هىیذى،
تحزیه پذیزی ؽذیذٍ ،جَد ٍ تَفیف حوالت ثبلیٌی.
 الىتزٍآًغفبلَگزافی پیبپی هی تَاًذ پیؾزفت یبفتِ ّب را ًؾبى دّذ.
 اٍلتزاعًََگزافی جوجوِ در ًَساد سٍدرط در ثمبی خًَزیشی داخل ثيٌی هفیذ ثَدُ ٍلی در تؾخیـ
آعیت ایغىوی فبیذُ ووتزی دارد.
 وٌتزل دلیك جذة ٍ دفغ هبیؼبت ٍ ،سى رٍساًِ ،الىتزٍلیت ّب ً ،یتزٍصى اٍرُ خَى ٍ وزاتیٌیي مزٍست
دارد.
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 گلَوش ،ولغین ،هٌیشیَم ٍ الىتزٍلیت ّبی عزم ثبیذ ثِ ىَر هٌظن وٌتزل ؽَد.
 ؽٌبعبیی ٍ درهبى ليؼی آعیفیىغی ًَسادی ثبیذ پیؼ اس وغت ًوزُ آپگبر در دلیمِ یىن ؽزٍع ؽَد.
 ثِ دلیل ایٌىِ آعیفیىغی هوىي اعت عجت ّیپَوغی -ایغىوی رٍدُ ؽَد تغذیِ رٍدُ ای ثبیذ ثِ هذت
چٌذ رٍس ثب تبخیز اًجبم گیزد.
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