
در این برگه اطالعاتی کلی پیرامون بیماری : ادر عزیزم

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 انواژیناسيون

 روده از بخشي رفتن فرو عارضه از است عبارت انواژيناسيون

 .خودش در

 

 ؟ چيست عارضه این عالیم

 صورت به كه است شديدي درد بيماري اين اصلي عالمت

 از تناوب دوره هر( رود مي و آيد مي يعني( باشد مي متناوب

 11 حدود از بعد  .كشد مي طول دقيقه سه يا دو حدود درد،

 و كند مي پيدا بيشتري ماندگاري حالت درد بيشتر يا ساعت

 در . كند مي استفراغ و برگردانده را غذا معموال شما كودك

 . گردد كبود شما كودك چهره است ممكن ضمن

 آبي كم دچار است ممكن شما كودك بدن استفراغ، دليل به

 گردد حالي بي و خستگي دچار كودك آن، نتيجه در و گرديده

 . باشد مي شكم ورم و باال تب بيماري اين عاليم ديگر از

 

 در بيشتر کسانی چه و است متداول چقدر انواژیناسيون

 هستند؟ عارضه این معرض

 در روده گرديدن مسدود عامل ولترين متدا ژيناسيون انوا 

عارضه معموال در كودكان بين  شود مي كودكان و نوزادان

 .ماهه اتفاق مي افتد 15 ماهه تا 5سنين

 است؟ چگونه بيماري تشخيص نحوه

 روده ورم تواند مي شكم روي آرام فشار با معالج پزشك عموما

. دهد تشخيص را انواژيناسيون آن طريق از و كرده احساس را

 پي عارضه اين به توان مي نيز سونوگرافي طريق از همچنين

 .برد

 شود؟ می انواژیناسيون باعث عواملی چه

 احتمال ولي نيست مشخص دقيق طور به عارضه اين دليل هنوز

 .باشد آن ايجاد عامل عفونتها از بعضي كه شود مي داده

 درمانهاي آیا شود؟ می درمان چگونه انواژیناسيون

 دارند؟ وجود نيز جایگزین

 در. است انما يا تنقيه روش از استفاده عارضه اين درمان اولين

 شود مي فرستاده داخل به اي لوله مقعد طريق از روش اين

 باز باعث عمل اين .گردد مي رها روده داخل به مايعي ،سپس

. شود مي حل انواژيناسيون مشكل نتيجه در و شدده روده شدن

 از بعد  بود خواهيد قادر شما گردد، واقع موثر روش اين اگر



 از كراراستفادهصورت ت در اما. ببريد منزل به را كودك روز يك

 تشخيص به ) بنا شما مفيد نباشد كودك براي روش اين

 بايد شما كودك نكند، اثر عارضه كاهش اينكه در يا پزشك(

 .گيرد قرار جراحي تحت عمل

 

 است؟ چگونه جراحی عمل نحوه و شرایط

 تا دهد مي فشار را روده آرامي به جراح جراحي، عمل هنگام

 است بيرون رفته فرو داخل به كه روده داخلي قسمت اينكه

 .بيايد

 

 افتد؟  می اتفاقی چه جراحی عمل از بعد

 نزديك از شما كودك جراحي، عمل از بعد ساعت48 مدت به

 دستگاههايي به كودك است ممكن. بود خواهد نظر تحت

 ميزان گيري اندازه و قلب ضربان تنفس، وضعيت كنترل جهت

 داروهاي شما كودك به جراحي هنگام در. شود وصل اكسيژن

 جراحي، از بعد ابتدايي روز چند در. شود مي داده مسكن

 سپس و يابند مي انتقال كودك بدن به سرم طريق از مسكنها

 كودك روده، نسبي بهبودي تا شد، راحتتر شما كودك وقتي

 . بود نخواهد خوردن غذا به قادر

چشم انداز آینده براي کودکی که مبتال به انواژیناسيون 

 :می گردد

در تعداد بسيار اندكي از كودكان ممكن است اين عارضه دوباره 

دوباره از روشهاي درماني بازگردد كه در اين صورت نيز بايد 

يا جراحي استفاده كرد. بعد از جراحي ( (Enema شامل انما

در صورتيكه در كودك خود عاليم زير را مشاهده كرديد به 

 پزشك مراجعه كنيد

 كودك نمي تواند هيچ گونه مايعي بخورد و يا نشانه هايي از

 .كم آبي در كودك ديده مي شود

 باشد و پايين نيايد 5/38شتر از تب كودك باال رفته است(بي  

 ناحيه جراحي شده داراي ترشح باشد. 

 

 انواژیناسيون

 در هم رفتگی روده
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