
 درمان 

 سه نوع درمان وجود دارد :  طبی ، جراحی ، دارویی

شامل محدودیت مصرف مایعات توام  حمایتی می باشدطبی :

 و دارور دیگوکساا    بااا مصاارف دارواااار ادرار  ور   

 برار احتقانی قلب

شامل استفاده از ایندو متاس   بوده که در  داروئی :

 ش رخواران با وزن کم انجام م گ رد.

در مان اصلی جراحی است که شامل بست  مجرا  :جراحی 

می باشد . در ار زمان م توان انجام داد گرچه ترج ح 

 مااگی انجام گ رد.6داده م شود که در س  

ه به دوز مصرف و ساعت مصرف واثرات توج .1

  ن

 اجتماعی –تام   ن ازاار روانی  .2

 مداومت در مراقبت از کودک .3

موقع در توجه به عالیم ح اتی و گزارش به  .4

صورت بروز ار گونه عالیم غ ر طب عی به 

 پزشک

 موزش به والدی  در صورت بروز ار گونه  .5

 عفونت و پ شگ رر از  ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام خدا
 

 

 

 نی گ النعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما دانشگاه

 مرکز  موزشی درمانی قلب دکتر حشمت

  موزش به مددجو

PDA  
 باز مجرار شریانی

 
 ته ه و تنظ م :

 کم ته  موزش پرستارر

79 

 جهت کسب اطالعات ب شتر به سایت زیر مراجعه نمای د

www.heshmathospital.ir 

را به  درس لطفا نظرات و پ شنهادات خود 

 پست الکترون کی زیر ارسال فرمای د:
Nursemanagement92@gmail.c
om 

 منابع: پرستارر کودکان مارلو

 



 

 

 

 چ ست ؟مجرار شریانی باز

PDA    یا مجرار شریانی باز یکی از شایع تری  ع او

 .شودمی قلبی است که مجرا پس از تولد بسته ن

در دوره جن ناای راه ارتباااطی باا   شااریانی ریااور و    

 ئورت وجو دارد که باه محاش شاروع تانفس در زماان      

ساااعت بسااته ماای شااود . در  92- 24تولااد فاارف ماادت 

ش رخوران زودرس ای  راه ارتبااطی بعلات ساطح پاای       

 بعد از تولد باز می ماند.اکس ژن ناشی از اختالل تنفسی 

 علل :

نارس بودن نوزاد  –باردارر سرخجه مادر سه ماه اول 

 رتفاعات در اتولد  –

 تولد زنده 3333در  1ش وع

 عالیم بال نی

ن عالماات بااوده و در معاینااه  وداکثاار شاا ر خااواران باا 

توسط پزشک مشخص مای شاود. عالئام شاامل خشاکی ،      

تنگی نفس ، تاش  قلاب ، اخاتالل در رشاد ، سا انوز انادام       

 تحتانی ، سوفل ، کاا  رشد

 

 

 

 
بزرگی بط  چپ و دال ز چپ و  س نه : عکس قفسه

گشادر  ئورت باال رونده و شریان ریه توام با افزای  

 عروق ریه

 

 

 
 

 

 بط  راست بزرگی  بط  چپ و احتماالنوار قلب : 

 چانچه مجرا کوچک باشد طب عی است اکو قلب :

 عوارض عدم درمان :

 نارسایی احتقانی

  ندو کاردیت عفونی

  اکی شدن مجرا                          

 

 مراقبت اار پرستارر :     

 کمک به اعضار خانواده برار سازش  .1

  از به  رام  و استراحتن .2

 تام   ن ازاار تغذیه .3


