ٍ اًحزاف چطوْا ٍ ای تَقف تٌفس تِ هست بیش اس



ػفًَت ّا

ای



اذتالالت زستگاُ ػػةی



غسهات حَالی سایهاى


ّوِ حزكات ؽ یر عةیعی ًَساز تطٌج ى یست ٍ

یی
ذًَز س



ضَز.تطٌج ًَساز ،تز ذالف تطٌج كَزكاى ٍ تشرگساالى ،اغلة

ارسیابی ًَساز تزا ی تطدیظ قغغی تطٌج تا یز تَسظ

سكتِ هغشی ًَسازاى



یهار ی س یرتٌا یی را هغزح می كٌس  .تِ
یك ػالهت است ٍ یك ب

پشضك اًجام ضَز.

اذتالالت هتاتَلیكی



سٌسرم هحزٍم یت زارٍ یی زراػتیاز هازر تِ هَاز

تعریف:
تطٌجی كِ زر۲۸ رٍس اٍل ػوز رٍی می زّس تِ ػلت ا یًكِ
تكاهل ػػةی ًَساز را تِ هراعزُ م

 20ثاىیُ ٍ كثَز ضسى ًَساز حتوا تِ پشضك
یهارستاى هزاجؼِ ًوایز .
ب

ی اًساسز ،یك فَر یت

پشضكی است كِ تِ سزػت زر جْت زرهاى آى تا

یز اقسام

ّویي ذاعز اذتالل 'تطٌج ًَساز ' ًیاس تِ ارسیاتی تزای ضٌاذت
ػلت تیواری ٍ ضزٍع اقساهات زرهاًی زارز.

اس ًظز تالیٌی

تطٌج ،اذتالالت گذرا زر فؼالیت هغشی است كِ تػَرت

اگز تا گزفتي حزكات ؽیر عةیعی اًساهْا هتَقف ضَز

هرسر ٍ چٌس ػلت ًازر زیگز

تطٌج ىیست .

حزكتْای غیزعثیؼی  ،اذتالل تٌفسی ،اذتالالت رفتاری ،یا
اذتالالت كاركزز سیستن ػػثی ذَزكار تزٍس هی كٌس .تطٌج
زٍ ذػَغیت زارز یكی ایٌكِ تِ غَرت ًاگْاًی ایجاز هی
ضَز ٍ زٍم ایٌكِ غیز ارازی ٍ غیز قاتل كٌتزل است.

تطٌج

تػَرت كاًَىی ای هٌتطز اغلة زر ًَسازاى ًارس بیضتز ز یزُ
می ضَزّ ،وِ حزكات ؽیرعةیعی ًَساز تطٌج ىیست ٍ ارس یابی
ًَساز تزا ی تطد یظ قغغ ی تطٌج ضزٍر ی است.

تشخیص :

تطٌج

هطرع تزیي ػالهت تیوار ی ّا ی ػػةی زر ًَسازاى است ٍ
ًظز تِ تطریع سزیغ ٍ زرهاى هٌاسة تطٌج ٍ ػلت آى قازر
تِ جلَگیزی اس ضایؼات غیز قاتل تزگطت ػػةی است .

ی تشنج درنوزادان شایع است؟
آا

تطٌج ًَساز (هاُ اٍل ػوز) زر هح یط بیهارستاىی تا یز اًجام
تطٌج زر ا یام ًَسازی اس ّوِ ا یام ػوز ضا یػتز است.

عالیم :

ػالیم راتةیىیز :

حسٍز هَرز  90زرغس زر ّز یك ّشار ًَساز ًارس
 11-8هَرز ػلت

ٍ سپس آسها یضات تكنیلی (آسها یضا ت تطدیظی ٍ ًَار هغشٍ

ارگاًیك زارز.
علت

ی

ضَز .ارسیابی ًَساز تزا ی تطدیظ قغغی تطٌج ضزٍر ی است.
یهار ،هؼایًِ كاهل
یهار ضاهل گزفتي ضزح حال زقیق ب
ارسیابی ب

تطٌج تزٍس م ی كٌس ٍ ب یش اس

ٍقتی ًَسازی تطٌج م یكٌس هوكي است ضوا ّز یك اسا یى

زر غَرت ٍجَز حزكات ؽ یرعةیعی اًسام ّا  ،پزش ّا

ّز ًَساز هطكَك تِ تطٌج ىیاس تِ ارس یابی فَری زارز ٍ زرهاى



ػضالىی تكزار ی  ،لزسش پلك ّا  ،سفت ضسى اًسام ّا ،

كوثَز اكسیصى رساىی تِ هغش



حزكات ضةیُ هكیزى ای جَ یزى زر زّاى  ،حزكات ؽیرعةیعی

كاّص قٌس ذَى



كاّص كلسیم ذَى

ام آر ای) است.

درمان :

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

تطٌج ًَساز ىیاس تِ اقساهات فَری تطدیظی ٍ زرهاىی زارز،

تشنج در نوزادان

ی:
اقذامات درمانی شامل اقذامات ضروری اوله


تاس ًگْساضتي راّْای َّایی



زازى اكسیصى



ترلیُ تزضحات



ی هٌاسة
تَْ ُ



ی زّاىی
قغغ تغذ ُ



زر غَرت اهكاى ًوًَِ گ یر ی قٌس ٍ كلس یم ذَى
است .
منابع:

PT-HO-259

یهار ی سمیًِ ا ی است ٍ ىیاس
تطٌج ًَساز هؼوَال ػالهت یك ب
تِ ارس یابی فَر ی را هغزح م ی كٌس .زرهاى تا زارٍ ی ضس
تطٌج هؼوَال تا عة یعی ضسى س یر حال ًَساز ٍ ًَار هغش
عثیؼی قغغ م ی ضَز .زر غَرت ؽ یرعةیعی تَزى هؼا یًِ
ػػةی ٌّگام تزخیظ  ،هطاٍرُ اػػاب ٍ جیگیر ی تَظیُ می
ضَز .هست سهاى استفازُ اس زارٍ (هؼوَالً قزظ فٌَتارب یتال )
تز اساس ًظز پشضك هؼالج تا تَجِ تِ هؼا یًِ ػػةی ٍ جَاب
آسهایضات تغییى می ضَز..
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