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 درمان

 تٌْا اعت هوکي ٍ اعت شًَذُ هحذٍد خَد بیواری ایي

 یا رتزاکغیَى با گاُ. باشذ سٍدرط پٌِ تاکی آى ًشاًِ

 .اعت ّوزاُ عیاًَس با ًیش گاّی ٍ باسدهی خزخز

 عاػت اداهِ یابذ ًَساد ب4ِاگز دیغتزط تٌفغی بیش اس

ارسیابی بیشتز ٍ رادیَگزافی قفغِ عیٌِ بزای تائیذ 

ٌوایی بزا تشخیص ی هذاخلِ ّای هزاقبتی بیشتز ٍ رّا

 .داردًیاس

 رٍس صَرت هی گیزد 3ٍالی2بْبَدی هؼوَال ظزف 

 کالّک ٍبا درهاى حوایتی اعت کِ شاهل دادى اکغیضى 

هاًیتَریٌگ گاسّای شزیاًی یا پالظ اکغی هتزی هی 

 .باشذ

 در صَرتی کِ دیغتزط تٌفغی بذتز شذ ًَساد بِ دعتگاُ

 .  تَْیِ کوک تٌفغی ٍصل شَد

 

 پیشگیزی

جْت پیشگیزی اس تاکی پٌِ گذرا در ًَساداى اقذاهات  

 :تَاًذ هَثز باشذهی سیز را  درهاًی

پیشگیزی اس عشاریي اًتخابی تا قبل اس ایٌکِ عي   

 ّفتِ یا بؼذ اس آى بزعذ.3۹بارداری بِ 

اًجام اقذاهاتی بِ هٌظَر تغزیغ در بلَؽ جٌیي در  

بارداری اًجام سایواى ضزٍری  3۹اس ّفتِ  صَرتیکِ قبل

 باشذ.

 یعالن در باردار ییؿذا نیاعتفادُ اس رص 

 تزک عیگار ٍ الکل در دٍراى بارداری 

  : نلسىن نىزادانمنبع 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1163-1160داخلی: 



 

 ( TTN) ی نوسدانارتاکی پنه گذ

ی ًَساداى بِ هؼٌای دیغتزط تٌفغی ارگذتاکی پٌِ 

ًاشی اس تاخیز در باسجذب هایغ باقی هاًذُ اس سهاى 

جٌیٌی در ریِ هی باشذ. ایي اختالل هوکي اعت با 

شزٍع سٍدٌّگام تاکی پٌِ ّوزاُ باشذ کِ گاّی با تَ 

کشیذگی قفغِ عیٌِ یا ًالِ در ٌّگام باسدم ٍ گْگاُ 

 ،اکغیضى بزطزف هی شَد عیاًَسی کِ با هقذار کن

 هشخص هی گزدد.

 

 عوامل خطز

 آعن 

 دیابت هادری

ایي اختالل هی تَاًذ در ًَساداى ًارط دچار عٌذرم 

ٍ در ًَساداى بالؾ کِ هایغ   (RDS )تٌفغیدیغتزط 

 .آهیٌَتیک هکًَیَهی داشتِ اًذ رخ دّذ

بیواری ّای تٌفغی ًَساداى هخصَصاً عٌذرم سجز 

تٌفغی در جٌظ پغز ٍ در هتَلذیي عشاریي اًتخابی 

بیش اس هتَلذیي عشاریي اٍرصاًغی ٍ سایواى طبیؼی بَدُ 

 .اعت

 

 عالئم

ًَسادی ػالئن سیز در  ایگذربِ دًبال بزٍس تاکی پٌِ 

 هشاّذُ هی شَد: ًَساد

 شزٍع ػالئن هذت کَتاّی پظ اس تَلذ

ِ در  تٌفظ عزیغ ٍ سیاد بِ ّوزاُ تَ کشیذى قفغِ عیٌ

باسدم کِ بالفاصلِ بؼذ اس سایواى شزٍع هی شَد ٍ  ٌّگام

 اعت با عیاًَس یا کبَدی ّوزاُ شَد.هوکي 

 


