اوسداد راي ٌوایی
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عشپشعت اّسژاًظ  115اعتاى یضد

•خصوصیات

 کْدکی دس حال خْسدى تْدٍ ّ یا ایٌکَ تا اؽیاء کْچکی تاصی هی کشدٍ
اعتً ،اگِاى حالت خفگی پیذا کشدٍ ّ تٌفظ ّی لطع ؽذٍ اعت
.................
 اًغذاد ساٍ ُْایی دس کْدکاى ّ ؽیشخْاساى ؽیْع تیؾتشی داسد ،صیشا
کْدکاى اغلة اؽیاء سا داخل دُاى خْد هیگزاسًذ

قاوون ٌا

 -1 دس کْدکاى ّ ؽیشخْاساى ؽک صیادی تَ اًغذاد ساٍ ُْایی داؽتَ
تاؽیذ
-2 اُذاف اسائَ دسهاى تَ یک ؽیشخْاس یا کْدک تاساٍ ُْایی هغذّد ؽذٍ
،تاصتاب ُواى اُذاف دس یک تضسگغال اعت.اختالف دس چگًْگی تالػ
ؽوا تشای تشطشف عاختي اًغذاد کاهل اعت.

تقسیم بىدی

 اًغذاد ساٍ ُْایی دس کْدکاى ّ ؽیشخْاساى تَ  2دعتَ تمغین هیگشدد:
 -1 اًغذاد ًغثی ساٍ ُْایی
 -2 اًغذاد کاهل ساٍ ُْایی

اوسداد وسبی راي ٌوایی
دس ایي فشم اص اًغذاد ،همذاسی ُْا ٌُْص اص هحل اًغذاد
عثْس هیکٌذ
 تیواس ٌُْص ُْؽیاس،صْستی سًگ اعت.
 پْعت هوکي اعت ًشهال یا کوی سًگ پشیذٍ تاؽذ
ّلی خًْشعاًی هحیطی ّخْدداسد.
 عشفَ تا ؽذت هوکي اعت ّخْدداؽتَ تاؽذ.
 هوکي اعت تیواس گشیَ کٌذ.
 تْکؾیذگی عضالت ایٌتشکْعتال،عْپشاکالّیکْالس ّ
عاب کْعتال
 اعتشیذّس(یک صذای دهی تاؽذت صیادکَ ًؾاًَ تغتَ
ؽذى دسعطح تاسُای صْتی اعت)
 تٌفظ ُای پشعشّ صذا

درمان
اگش تیواس عالین رکشؽذٍ ساداسدّ ٌُْص حدن تٌفظ کافی داسد لاًْى کلی
دسهاى:
 اخاصٍ دادى تَ تیواس تاّضعیت ساحتی تخْد تگیشد ( ًثایذ تخْاتذ)
 دس صْست ّخْد اًغذاد هحغْط تیواسسا تؾْیك تَ عشفَ کشدى ًواییذ
 هعایٌَ خْدسا هحذّد ًوْدٍ تاتیواس تیؾتش تیمشاس ًؾْد
 تَ تیواس اکغیژى تدْیض ًواییذ
 تیواسسا اًتمال دُیذ

اوسداد کامل راي ٌوایی

عاهل اًغذاد تاعث لطع کاهل هغیش ُْایی ؽذٍ ّ ُیچ خشیاى ُْایی عثْس
ًویکٌذ
 تیواس گشیَ ،صحثت ًویکٌذ-

عشفَ ًذاسد یا ایٌکَ عشفَ ُا غیش هْثش اعت

-

ُْؽیاسی کْدک کاُؼ یافتَ  ،اهکاى داسد کْدک ُیچ ّاکٌؾی ًؾاى
ًذُذ

-

احتوال عیاًْص ّخْدداسد

درمان

 اعاط دسهاى دس کْدکی کَ دچاس ًاسعایی تٌفغی ّ یا ایغت تٌفغی
اعت ًّتیالعیْى تا فؾاس هثثت اعت دسچٌیي ؽشایطی اگش هتْخَ
هماّهت تاالیی دس تشاتشخشیاى ُْا ؽذین  ،اتتذا ّضعیت ساٍ ُْایی سا
تغییش دادٍ ّ چک ًوْدٍ ّ عپظ دّتاسٍ ًّتیالعیْى سا اًدام دادٍ ّ اگش
ُیچ تفاّتی دیذٍ ًؾذ( لفغَ صذسی تاال ًشفت)ّ ًؾاًَ ای ًیض دال تش
تیواسی تٌفغی دس کْدک ّخْد ًذاؽت  ،خصْصا اگشکْدک دس حال
خْسدى تْدٍ ّ یاتااؽیا کْچک تاصی هیکشدٍ اعت ّ عپظ حالت خفگی
پیذا کشدٍ ّتٌفظ ّی لطع ؽذٍ احتوال اًغذاد کاهل ساٍ ُْایی تغیاس
هحتول اعت.

ادامً.......

 ایغت تٌفغی دس صهیٌَ ًثْد تیواسی تٌفغی دس کْدکی کَ عالن تْدٍ
ّ دسحال تاصی کشدى تا اؽیا کْچک ّ یا خْسدى هْاد غزایی تْدٍ  ّ ،اًدام
ًّتیالعیْى تا فؾاس هثثت تاعث تاال سفتي لفغَ عیٌَ ًویگشدد هْیذ
اًغذاد ساٍ ُْایی( کاهل)اعت

درمان

 اصْل دسهاى:
 اگش تیواس ؽیشخْاسی اعت کَ کوتش اص یکغال عي داسد
 اگش کْدک تیؾتش اص یکغال عي داسد ّدچاس اًغذاد کاهل ساٍ ُْایی
ؽذٍ ّلی ٌُْص ّاکٌؼ ًؾاى هیذُذ
 اگش کْدک تیؾتش اص یکغال عي داسد ّدچاس اًغذاد کاهل ساٍ ُْایی
ؽذٍ ّتذّى ّاکٌؼ هیثاؽذ

بیمار شیرخواری است کً کمتر از یکسال سه
دارد

-1ؽیشخْاس سا تَ حالت خْاتیذٍ تَ ؽکن سّی تاصّی خْد لشاس دُیذ( عشّی
پاییي اعت،ؽیشخْاسسا تا کوک دعت خْد حفظ ًوْدٍ ّ تاصّی
خْدساتشسّی ساى حایل ًواییذ)
 5-2ضشتَ تیض سّی پؾت تیواس تیي پٌِای ؽاًَ ُای ّی تضًیذ
-3تیواسسا تَ حالت طاق تاص ّ ّضعیت عش پاییي سّی تاصّی دیگش خْد هٌتمل
کٌیذ ّ  5فؾاس تا کوک ًْک  2اًگؾت خْد تَ لفغَ عیٌَ ّاسد کٌیذ
کَ هحل اى تَ اًذاصٍ عشض یک اًگؾت صیش خط ًیپل تاؽذ

اگر کودک بیشتر از یکسال سه دارد ودچار
اوسداد کامل راي ٌوایی شدي ولی ٌىوز واکىش
وشان میدٌد
 تَ تیواس اطویٌاى دُیذ کَ ؽوا تشای کوک ّی اًدا ُغتیذ
 خْد سا دسپؾت کْدک لشاسدُیذ ّتاصّاى خْدسااطشاف ؽکن ّی حلمَ کٌیذ
ً اف سا پیذا کٌیذ ّ ّ یکی اص هؾت ُای گشٍ کشدٍ خْدسا تیي ًاف ّ صائذٍ
گضیفْییذ لشاسدُیذ
 دعت دیگشخْدساتَ دّسدعت هؾت ؽذٍ خْد تثٌذیذ
 پٌح فؾاس ؽکوی تَ عوت داخل ّ تاال ّاسد کٌیذتَ طْسی کَ ًغثت تَ
عشصاّیَ  45دسخَ داؽتَ تاؽذ

ادامً..........

 تَ ایي پٌح عشی فؾاس ؽکوی تَ صْست پی دسپی اداهَ دُیذتا
صهاًیکَ خغن خاسخی تَ تیشّى ساًذٍ ؽْد یاتیواستذّى ّاکٌؼ ؽْد،اگش
تیواستذّى ّاکٌؼ ؽذکْدک سادسّضعیت طاق تاص لشاسدُیذ ّ پٌح فؾاس
عشیع ؽکوی سا تَ عوت داخل ّ تاال ّاسد کٌیذ ُ.ش فؾاس یک حشکت
هدضا ّ هؾخص اعت ّ تایذ لذست کافی داؽتَ تاؽذ تا اًغذاد سا سفع
کٌذ.سّػ کاس تذیي صْست اعت کَ دس کٌاس تیواس صاًْ صدٍ ّ یا ایٌکَ
تیواسسا تیي دّپای خْد لشاس هیذُین

ادامً........

اًگؾتاى یک دعت خْد ساسّی ًاف تیواسلشاسدادٍ ّ کف دعت دیگشسا هغتمیوا سّی 
آى لشاس دُیذ.دساهتذاد خط ّعط ،اًگؾتاى خْدسا تَ طشف عش تیواس خِت دُیذ ّ
فؾاس ؽکوی سا دسعت صیش صائذٍ گضیفْییذ ّ دیافشگن اًدام دُیذ.

اگر کودک بیشتر از یکسال سه دارد ودچار
اوسداد کامل راي ٌوایی شدي وبدون واکىش
میباشد

دُاى سا تاص کٌیذ ّ تا کوک تاال تشدى صتاى ّ آسّاسٍ تَ دًثال خغن خاسخی 
تگشدیذ ایي حشکت سا دس صْست دیذٍ ًؾذى خغن خاسخی اًدام ًذُیذ
تا کوک هاًْس عش عمة چاًَ تاال ساٍ ُْایی سا تاص کٌیذ ّ تَ کْدک ًفظ 
تذُیذ ،اگش ّاًتیالعیْى هْثش ًیغت  ،عشسا دّتاسٍ ّضعیت تذُیذ ّ تشای
ًفظ دادى کْؽؼ کٌیذ.

ادامً..........

اگش ّاًتیالعیْى غیش هْثش اعت دس کٌاس تیواس صاًْ صدٍ ّ یا ایٌکَ تیواسسا 
تیي دّپای خْد لشاس هیذُین اًگؾتاى یک دعت خْد ساسّی ًاف
تیواسلشاسدادٍ ّ کف دعت دیگشسا هغتمیوا سّی آى لشاس دُیذ.دساهتذاد
خط ّعط ،اًگؾتاى خْدسا تَ طشف عش تیواس خِت دُیذ ّ فؾاس
ؽکوی سا دسعت صیش صائذٍ گضیفْییذ ّ دیافشگن اًدام دُیذ.

ادامً...........

 تَ ایي پٌح عشی فؾاس ؽکوی تَ صْست پی دسپی اداهَ دُیذتا
صهاًیکَ خغن خاسخی تَ تیشّى ساًذٍ ؽْد یاتیواستذّى ّاکٌؼ ؽْد،اگش
تیواستذّى ّاکٌؼ ؽذکْدک سادسّضعیت طاق تاص لشاسدُیذ ّ پٌح فؾاس
عشیع ؽکوی سا تَ عوت داخل ّ تاال ّاسد کٌیذ ُ.ش فؾاس یک حشکت
هدضا ّ هؾخص اعت ّ تایذ لذست کافی داؽتَ تاؽذ تا اًغذاد سا سفع
کٌذ.

ادامً...........

 هدذدا تَ طشف عش تیواس تشگشدیذّ تا کوک تاال تشدى صتاى ّ آسّاسٍ دس
داخل حفشٍ دُاى تَ دًثال خغن خاسخی تگشدیذ.دس ؽیشخْاس یا کْدک
حشکت خاسّ تَ کوک اًگؾت سا کْسکْساًَ اًدام ًذُیذ.
ّ ضعیت هٌاعة دسساٍ ُْایی ایداد کٌیذّ تشای ًفظ دادى تالػ
کٌیذ.اگش ًاهْفك تْد،هشاحل  3-5سادّتاسٍ تکشاس کٌیذتا خغن خاسخی اص
خای خْد تَ تیشّى ساًذٍ ؽْد.اگش تعذاص یک دلیمَ تالػ ساٍ ُْایی
تغتَ هاًذ تْالی سا تکشاس کٌیذ،تشای اًتمال اهادٍ تاؽیذ

ادامً.........

 تعذاصایٌکَ خغن خاسخی ساتاهْفمیت خاسج کشدیذ ،تادعت دُاى
تیواساتاصکٌیذ،اگشتٌفظ کافی اعت ،اکغیژى سا تَ هیضاى15لیتشدسدلیمَ اص
طشیك هاعک یکطشفَ تدْیض کٌیذ ّ اگش تٌفظ ًاکافی اعت ًّتیالعیْى
تا فؾاس هثثت تَ ُوشاٍ اکغیژى تکویلی اعتفادٍ کٌیذ.

موفق باشید

 تٌاساتشخذهت گزاؽتَ این تا حافظ عالهت ایي دیاس تاؽین
خشدادهاٍ1390

