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اگر نوزاد در اولین روز نتوانست 

بخورد و وزن خود را از دست دهد 

نگران نباشید حتی  یک نوزاد سالم 

هم  که بالفاصله بعد از تولد غذا می 

خورد در اولین هفته زندگی وزن از 

 دست می دهد.

 

 

 

 

 

-برمن  ریچارد،کلیگمن رابرر،،نرنرسرن هرا          منبع:  

-درسنامه طب کودکان نلسون بیماریهای دستگاه تنفس 

ترنمه:دکتر رامین مظفری کرمانی،ویراست هرفردهرم     

4002  

میدان  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

انتظام ، ننب پارک ابریشم ، بیرمرارسرتران امرام        

 خمینی )ره(  

 00422444020شماره تماس بیمارستان : 

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

 04000704020شماره تلفن  واحد سالمت : 

 

   

   

     
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 
     بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا                

 تنگی  نفس در نوزادان    

     

والدین دارای نوزاد مبتال به گروه هدف:  
 تنگی نفس 

زیر نظر واحد  آموزش سالمت همگانی و 

 بیمار بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 

0441تیر ماه   

کلیه کودکانی ک تنگی 

تنفس دارند مانند کودکان 

سالم و طبیعی رشد می 

کننداین نوزادان دچار 

صدمه  مغزی یا مشکال، 

  تکاملی بلند مد، نمی شوند
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 به نام خدا

 

 علت تنگی نفس در نوزادان چیست؟

 

اگر نوزادی قبل از رسیده شدن ریه ها         

متولد شود مشکل تنفس  ایجاد خواهد        

شد و علت احتمالی دیگر مشکال، تنفس       

در نوزادان عفونت ریه ها )پنومونی( و        

 ونود مایعا، اضافی در ریه ها است.

 

راههای تشخیص تنگی نفس در نوزادان 

 چیست؟

  تنگی نفس 

  بی خوابی 

  عالئم  تنگی نفس :نوزاد مبتال در

هنگام بیرون دادن  نفس صدای ناله 

دارد پره های بینی اش می لرزد و 

دور لبهایش کبود می شودکه نشان 

 دهنده نیاز به اکسیژن می باشد 

مراقبت های اولیه در تنگی نفس نوزادی 

 چیست؟

روز  4نوزاد با مشکل تنفس، برای حدود 

 بیمار است 

روز او  نیاز او به اکسیژن  افزایش  4در 

دارد یا در همان مقدار می ماند  زمانی 

که نیاز به اکسیژن کمتر شد نشانه خوب 

 از شروع بهبودی می باشد .

تغذیه نوزاد می تواند شروع شود  اگر 

نوزاد به حد کافی برای مکیدن قوی و 

رسیده است  می تواند شروع  به تغذیه از 

 پستان یا شیشه نماید .


