 در هنگام بازیکردن کودك ،از دادن خوردن غذا و
تنقالت خودداری کنید.
 وقتی که جسم خارج شد ،حتماً آنتی بیوتیكهایی را
که برای کودك تجویز میشود ،سر ساعت و به طور

کلینیک پرستاری آموزش سالمت واقع در درمانگاا

کامل بدهید تا از عفونت جلوگیری گردد.

بیمارستان قائم (عج) اتاق  41با کادری مجرب همه روزهای هفته

 پس از ترخیص از بیمارستان ،چنانچه کودك در من ل
دچار مشکل تنفسی گردید ،حتماً به پ شک مراجعه

مارکا ی

آماد پاسخگویی به سواالت شما می باشد.

باید به اینکار ادامه دهد .اگر فرد در حال خفگی
است و نمیتواند صحبت و گریه کند یا بخندد ،برای

دربار آسپیراسیون (بلع) جسم خارجی
بیشتر بدانیم...

 شرایط و ایمنی در منزل را برای کودك فراهم کنید.

 در بزرگساالن اگر فرد میتواند با قدرت سرفه کند

واحد آموزش هب بیمار و خانواده

به ج یکشنبه و پنج شنبه از ساعت  03:8تا  443:8بصورت رایگان

نمائید.

توصبه به بیمار (ب رگسال) و خانواد

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

مددجو و همرا گرامی

با شناسه پیگیری که در خالصه پرونده یا برگه آزمایش
است می توانید کلیه آزمایشات معوقه را از طریق آدرس
زیر پیگیری کنید.
https://labresult.mums.ac.ir/

کمکهای اولیه هنگام خفگی  5ضربه به پشت5 ،
فشار شکمی پیشنهاد میشود.

منبع3
1.https://medlineplus.
2.https://www.clinicalkey.com

ویژه بیمار (بزرگسال) و خانواده
و
والدین بیمار (خردسال)
تاریخ ویرایش :دی 0011
تاریخ بازنگری :دی 0011
کد بازنگری111 :

1
4

5

والدین گرامی؛ این برگه آموزشی حاوی نکاتی جهت
اف ایش آگاهی شما در رابطه با آسپیراسیون (بلع)
جسم خارجی میباشد .امیدواریم با رعایت نکات ذکر
شد  ،هر چه سریعتر کودك شما سالمت خود را بازیابد.

آسپیراسیون (بلع) جسم خارجی چیست؟



به گیرکردن جسم در را تنفسی میگویند و غالباً در
شیرخوران و نوپایان بین سن  6ماه الی  3سال رخ
میدهد.





 تب

 در صورتی که شیر خوار کمتر از یکسال باشد ،قبل از

 گرفتگی صدا و حنجره

رساندن به بیمارستان کودك را دمر روی ساعد قرار

 لرزش پره های بینی

داده ،طوری که سر کودك به طرف پایین باشد و چند

 بی قراری

ضربه محکم به پشت کودك بین کتفها با دست وارد

 مشکل بلعیدن و ترشح بیش از حد آب دهان

کنید.

 فقدان صدا
در صورت بروز هرکدایم از عالیم باال ،کودك را به پ شک یا
بیمارستان برسانید.

بچههایی که به علت اشکاالت عصبی دچار اختالل در

تدابیر درمانی جهت آسپیراسیون جسم خارجی3

بلع هستند ،مستعد به آسپیراسیون جسم خارجی



شیرخوار یا کودك با آسپیراسیون جسم خارجی که

میباشند.

قادر به سرفه کردن نیست؛ باید بالفاصله به پ شک یا

برخی از اجسام ممکن است دفع شود؛ ولی برخی

مرک درمانی برد شود.

دیگر در سیستم تنفسی باقی بماند و راه هوایی را



توصیه به والدین



 از دستکاری جسم در داخل دهان کودك خودداری

حنجره کودك مورد بررسی قرار میگیرد .پزشك با

مسدود کند که خطرناك است.

استفاده از برونکوسکوپ (وسیله ای در اتاق عمل) با

در ب رگساالن نادر و معموالً با تأخیر تشخیص داده

نظارت تیم بیهوشی ریه بیمار را بررسی کرده و اگر

میشود .اکثر بیماران به علت سرفه و خلط و تنگی

جسم خارجی در داخل ریه گیر کرده باشد؛

با این

نفس مزمن مراجعه مینمایند .سابقه حالت خفگی

دستگاه خارج میگردد.

ناگهانی در تعداد کمی از موارد دیده میشود.

آموزش به والدین و خانواد 3

عالیم و نشانهها در آسپیراسیون (بلع) جسم خارجی3

پایین و راههای هوایی میگردد.
 از قرار دادن آجیل ،تکههای کوچك سبزیجات،
اسباب بازیهایی که دارای قطعات جداشدنی و ریز
هستند ،باتریهای ساعتی (سکهای) کوچك و یا

اسباب بازیهایی که در آنها از این باتریها استفاده
شده است؛ در دسترس کودك نوپا و یا شیرخوار
خودداری نمایید.

 سرفه های اولیه همراه با اوغ زدن

 هرچه جسم خارجی که بلعیده شده بزرگتر باشد،

 سرفه های شدید همراه با خس خس کردن

خطر التهاب و عفونت هم بیشتر است.

 سخت نفس کشیدن
1

نمائید؛ زیرا سبب راندن بیشتر جسم خارجی به سمت

2

3

