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برای جلوگیری از عوارض استفراغ مدفوع 

ممکن است درمان های دیگر نیز الزم باشد 

 عبارتند از:

.استفاده از آنتی بیوتیک  برای جلوگیری از 1

 عفونت  و  عوارض بعدی.

.استفاده  از گرم کننده تابشی  برای  حفظ 2

 دمای بدن نوزاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویلسوون، دیوویود .        ;هامبری، مرلین  ;ونگ، دانامنبع:  

درسنامه پرستاری ونگ.ترجمه پوران  سامی ،  محوموود     

 .1831بدیعی ،فاطمه  احدی.تهران: نشر جامعه نگر،,

 

میدان  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیوموارسوتوان اموام        

 خمینی )ره(  

 11811828111شماره تماس بیمارستان  : 

  14101708110:شماره تماس واحد سالمت  

 سایت بیمارستان:

http://www.gums.ac.ir/imamh  
 

     
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا            

   

علت ورود مدفوع جنین داخل راه هوایی  

 نوزاد چیست؟

      

 

 

 

 

 

 

 

 والدین دارای نوزاد گروه هدف:  

زیر نظر واحد  آموزش سالمت همگانی و بیمار 
 بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا

1843اردیبهشت   

 

بهترین راه جلوگیری از 

ورود مدفوع جنین  به 

راه هوایی نوزاد ، 

  تشخیص زودهنگام است.



1 2 
3 

 به نام خدا

 

علت ورود مدفوع جنین داخل راه هوایی          

 نوزاد چیست؟

مکونیوم  اولین مدفوع جنین و به رنگ سیاه          

است که قبل از تولد در روده جنین  تشکیل           

می شود. معمواًل نوزاد طی چند روز اول پس         

از تولد، مدفوع مکونیوم را دفع می کند.            

استرس و فشاری که قبل یا حین تولد به              

کودک وارد می شود ممکن است موجب          

دفع مکونیوم در رحم گردد. در این شرایط         

مدفوع مکونیوم با مایع آمنیوتیک که جنین         

 را احاطه کرده است، مخلوط می شود. 

بنابراین امکان دارد کودک قبل از تولد، این        

 مخلوط را استنشاق کند و وارد ریه او شود.

 

 

عالئم خوردن ورود مدفوع جنین در راه ههای 

 هوایی  نوزادچیست؟

نوزاد به محض تولد به سرعت نفس می کشد و یا 

در طول تنفس خرخر می کند. در برخی 

نوزادان ممکن است راه تنفس توسط مدفوع 

مسدود و تنفس قطع شود. همچنین در مواردی 

نوزاد کبود ،سست،و دارای فشارخون پایین می 

 شود.

اقدامات مراقبتی در ورود مدفوع جنین داخل 

 راه هوایی  نوزاد چیست؟

  اولین مراقبت پرستاری بررسی نوزاد تازه

متولد شده از نظر تشخیص  عالئم واطالع 

 به  پزشک می باشد.

   گداشتن سوند معده و کشیدن ترشحات

راه هوایی دهان و بینی وحلق توسط 

 پزشک .

  کنترل دقیق وضعیت تنفسی،ضربان

قلب،بررسی شیرخوارو بروز عوارض

 )اکسیژن درمانی،دارو درمانی و..(


