
 والدين گرامي:

در این برگه اطالعاتی کلی پیرامون بیماری فعلی کودک شما 

آورده شده است. امیدوارم که با مطالعه آن، به سؤاالت شما در 

 زمینه وضعیت کودکتان و نحوه مراقبت از او پاسخ داده شود

 چيست ؟  NECبيماري 

یا انتروکولیت نكروزان ،یك بیماری    NECبیماری  

 عفونی مربوط به دستگاه گوارش نوزاد است.

 

 كدامند؟ NECعاليم بيماري 

ها باعث آسیب جدار روده نوزاد می شوند. در  میكروب

نتیجه نوزاد دچار احتباس گاز در روده شده و قادر به 

 باشد.نمی تحمل

همچنین با توجه به شدت بیماری نوزاد دچار عالئم  

 :دیگری مانند عالئم زیر می شود

 )تغییرات درجه حرارت )تب یا کاهش دما 

 بی حالی 

 رنگ پریدگی 

 افت قند خون 

 مشكالت تنفسی 

 کم خونی 

 چگونه تشخيص داده مي شود؟ NECبيماري  

با توجه به تغییرات حال عمومی نوزاد،عكس های 

نتایج آزمایشات بیماری تشخیص داده  رادیولوژی و

 .شود می

 

 چگونه درمان مي شود؟ NECبيماري 

اگر درمان به موقع و کامل انجام نشود،یا اگر نوزاد خیلی 

ممكن است عفونت شدید باعث سوراخ ضغیف باشد،

 .شدن روده شود

 

 درمان شامل موارد زير است:

 قطع تغذيه خوراكي 

  گذاشتن لوله معده براي كم كردن نفخ و

 فشار روده 

  شروع درمان با آنتي بيوتيك و سرم گاهي يه

 تزريق خون 

  مشاوره با جراح براي اطمينان از عدم پارگي

روده،يا اگر پارگي وجود داشته باشد درمان 

 جراحي الزم است صورت گيرد

  انجام آزمايشات و گرافي هاي مكرر براي

 اد و سير بيماري كنترل شرايط نوز



 آنچه والدين بايد بدانند و اجرا كنند:

  بسیاری از نوزادان با درمان به موقع بهبود می

درصد کمی نیاز به اقدامات جراحی پیدا . یابند

 .می کنند

  میزان بهبودی نوزاد به عوامل زیادی مانند وزن

سن حاملگی نوزاد، نداشتن مشكالت همراه و 

را درگیر کرده است و شدت بیماری که نوزاد 

 .مربوط است

 

  حضور مادر خصوصا بعد از بهبودی نسبی

وضعیت نوزاد،تا شروع مجدد تغذیه در تامین 

آرامش و تسریع روند درمان بیماری تاثیر گذار 

 است.

  با توجه به شرایط بخش،همكاری الزم را داشته

 باشید و از مقررات بخش پیروی کنید

 سایر نوزادان است.  بیماری شدیدا قابل انتقال به

پس در هر بار تماس با نوزاد دستهایتان را ضد 

عفونی کرده و از دست زدن به سایر نوزادان و 

 یا سایر وسایل بخش اجتناب کنید.

 زاد حتما دستهای خود را وقبل از تماس به ن

 بشویید
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