
سدی م ادیاخ رناکدیینای     آتولد پدیددای  ییادی م جزهد      

بدن اکسین بال فیصله بزد ای  .حیدثه در طول یکداخ فاد است

تنظیم مامیانگخ فدو  الزدید  بداا  سدیی  بدی       تولد کییی به

حیدی    حنخ بیشنا ای حد  یه در اداجه.شاایط جدید  دارد

یدیی  یه جنولد جیشوکد ک کویادان%09.به آن کییی روااد داشت

 .به یمک کدارکد م درصد یمخ  یمک جخنصا جیخوااند

امین طور یه جیداکید  جنی  درطدخ دمران حدیجلگخ درمن   

ییسه ا  در رحم یه جحنو  آب م جدواد دیگدا  جیایشدد    

غوطه مر است مایسی ن مجواد غذایخ الیم باا  رشد را ای 

بیشد ای بدن جیدر  درییفدت   طایق راهییخ یه در جفت جخ

پددا ای جددیی   شددهی  جنددی شجیکند

است متنفس مییر ایخ کدارد بزد 

ای تولد ارتایط کویاد بی جفت قن  

ن رواادد بدود در کنیهده    یژشد  مریه ای تنهی جنا  تیجی  ایس

جیی  جوجدود در ریده بییدد  در دان ثیکیده ادی  امل تولدد        

جذب شد  م بی اوا  ایسی ن دار پا شدود راهدی  ردوکخ    

د ایسدیژن جدذب شدد  بده     ریه بدیی شدد  م بی دی جدخ شدو     

 .قسمنهی  بدن باسد

کویاد جمک  است پیش ای یایمین یی در جایین آن م یی پدس  

ای تولد  دچیر جشدک  ادادد اادا جشدک  در دارد  رحدم       

اغلب به (چه پیش ای یایمین یی در حی  یایمین) شامع شود 

جدخ  رون جفت یی بند کیف املی  کشیکه  لت ییاش جایین

ادیاخ بده دکادیل    .ن قلب جندی  بیشدد   تواکد یند شدن ضابی

   جنی  دار  شکم جدیدر جددفوع   یجا م ش  شدن  ضال

در صد ی  یایمیکهی دفد   جددفوع دارد      09تی5یند در جخ

جنی  امین جحنویی  رمد   جدفوع.ییسه آب  رخ جخ داد 

سدلولهی  جددا    بیشد یه شدیج  جدیی  ییسده آب     جنی  جخ

دفد  جددفوع   الًجزمو.شد  پوست م دسنگی  ادوار  اسدت   

کشیکه یجا جندی  جدخ بیشدد یده بدی یدیاش ضدابین قلدب م         

 .یماود ایسی ن جنی  اماا  است 

دف  جدفوع ایثاا در کویادان بی دمر  مجد  حیجلگخ طایزخ 

 .رخ جددخ داددد یددی کددویاداکخ یدده ای تددیری  یایمددین اذشددنه

 .جکوکیوم یک جید  سا  تی سیی  رکگ چساند  م غلیظ است 

رم  بارددددورد در 

جوق  یایمین در ای  

شدداایط بددی یایمددین   

طایزددددخ  جنفددددیم  

است در ای  انگیم بیید بیالفیصله بزد ای رامج سدا قاد  ای   

ریرج شدن شیکه اقدام به تمیی  یادن  داین م حلق  م بیندخ  

کویاد یاد در جوارد شددید ادیاخ پ شدک جهادور جیشدود      

ویی  جددفوع م  جهت کویاد لوله دار  کی  قاار داد  م جحن

جییزخ یه دار  کی  شد  را تمیی  کمیید م تی پیک شدن کی  

ای   م  را چندی  بیر تکاار یند بزد ای تمیی  یدادن کدی     

بده  ( جیسدک )ن م در صور  ل مم بی یالادک ژبییسنخ ایسی

 .کویاد باسیکند
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به جنظور جلوایا  ای مارد شدن جدفوع  م جحنویی  جزد  

لولده  دارد  جزدد  اذاشدنه م     به دارد  ریده جهدت کدویاد     

 جحنویی  آن را تخلیه جخ کمییند 

مرمد جحنویی  جدفوع به ریه کویاد بده دم  لدت رناکدیک    

 است 

 بسنه شدن را  اوایخ- 1

 سیب ریهآتحایک م - 0

 

جمک  است کشیکه ای  آکهی در طخ چند سدی ت  املیده کید     

سیی  شدن پوست کدویاد  ؛  بامی کمیید یه به صور  یاود 

اف ایش تزداد تنفس شلخ کویاد ییاش ضابین قلب کویاد 

فام رفن  قفسده سدینه انگدیم کفدس     حایت پا  ای  بینخ 

ای کویادان بیید در بخش جااقانهدی   ای  اام  .یشیدن بیشد

 . بسنا  شوکد (و  یسخ ان  آ   ) می  

م جهمنددای  اقدددام در ایدد  کددویادان یمددک تنفسددخ بدداا    

تدا  م   جدخ بیشدد در جدوارد مردیم      رسیدن به تدنفس طایزدخ  

جقیمم به درجدین ادیاخ پ شدک کیچدیر جیشدود بداا  کدویاد        

دسنگی  یمک تنفسخ  اسنفید  یند  م ای آن جی یه جددفوع  

کنخ بیوتیک ت ریقخ کی   بییدد  آبی ی رشد جیکامب جیشود 

 .شامع شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسپیراسیون مکونیوم

وارد شدن مدفوع به حلق و بینی 

 درزمان تولد
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:اینترنتی دسترسی به آموزش بیمار از آدرس  
medicine.tums.ac.ir/bahrami 


