
رّزاًَ قسوت دیستال کلستْهی)قسوتی کَ تَ هقعذ راٍ 

دارد ّاز آى هذفْع خارج ًوی شْد را تا لْلَ 

 تا آب شستشْ تذُیذ 01-01هخظْص شوارٍ 

 

درطْرتیکَ پْست اطراف کلستْهی قرهس ّ هلتِة 

 شذ پواد کلْتریوازّل ّاکسیذ دّزًگ رّی آى توالیذ

 

 تَ کْدک خْد کن کن تذُیذ. ORSرّزاًَ دّ استکاى 

 

در طْرتیکَ اهکاى خریذ کیسَ ّجْد ًذارد از تکَ 

پارچَ ُای تویس استفادٍ کٌیذ  ّهی تْاًیذ تکَ پارچَ 

ُا را تشْئیذ ّدّتارٍ استفادٍ کٌیذ اها تایذ تْجَ کٌیذ 

یعا تعْیغ َ هحغ کثیف شذى تکَ پارچَ تایذ سرکَ ت

 شْد تا پْست زخن ًشْد

 
الئن زیر را هشاُذٍ کردیذ در طْرتیکَ ع

 سریعا تَ پسشک هراجعَ کٌیذ:
 

 تسرگ شذى اًذازٍ کلستْهی 

 

 ّرم کردى کلستْهی 

 

 زخن شذى رّی کلستْهی 

 

 زخن شذى شذیذ پْست اطراف کلستْهی 

 

  ساعت 5هذفْع شذیذ آتکی تیش از 

 

 تْی غیر طثیعی ّتذ از کلستْهی 

 خًْریسی از کلستْهی 

 

  ساعت 1دلپیچَ ّدل درد تیش از 

 

 مذارک داشته دست در با سرپایی مراجعٍ جُت

 دارالشفا کلیىیک: آدرس بٍ پريوذٌ خالصٍ ي

 آقای ،جىاب 22 کًچٍ از بعذ خمیىی امام ،میذان

 وًزادان تخصص فًق سعادتی دکترعلیرضا

 81-22 ساعت چُارشىبٍ تا شىبٍ ،ريزَای

 .فرمائیذ مراجعٍ

 

 

 منابع

1)Verklan.MT, 2015, corecurri culum for newonatal 

intensive care nursing 

2) Wong, 2011,essentials of pediatric nursing 

 

 

 قن درهانی بهداشتی خدهات و پسشکی علوم دانشگاه

 هعصوهه)س( فاطوه حضرت  درهانی – آهوزشی هرکس

 مقعد بسته 

 NICU:بخش

با همکاری واحد آموزش دفتر پرستاری بیمارستان 

 95 پائیس-)س(حضرت معصومه 

 تهیه کننده:سعیده آقاگلی کارشناس ارشد مراقبت ویژه نوزادان

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHmqSku7vNAhXJBywKHSVVAA0QjRwIBw&url=https://www.slingeland.nl/poliklinieken-divers/stomazorg:-algemeen/953/891&psig=AFQjCNGUH0LGyG56LXWiuL1Co0mQE54pbg&ust=1466677821754160
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHmqSku7vNAhXJBywKHSVVAA0QjRwIBw&url=https://www.slingeland.nl/poliklinieken-divers/stomazorg:-algemeen/953/891&psig=AFQjCNGUH0LGyG56LXWiuL1Co0mQE54pbg&ust=1466677821754160


 یبه جا یاصال وجود ندارد ا  وضعیتی  که در آن مقعد
  طبیعی یسوراخ کوچک در محلی غیراز جا یکآن 

 آن وجود دارد.
در این نوزادان ممکن است که ناهنجاری های دیگر 

قلبی ویا ازجمله مشکالت ستون فقرات مشکالت 
ناهنجاری در قسمت نای ومری وناهنجاری در 

 دستگاه ادراری مشاهده شود.
در بیماران مقعد بسته شدت ضایعه بسیار متفاوت 

است.گاهی تشکیل نشدن مقعد ممکن است همراه با 
عدم تشکیل قسمتی یا تمام روده بزرگ است وگاهی 
تمام قسمت های روده بزرگ ساخته شده وفقط مقعد 

یه ووست ووشیده شده است که بسته به نرر با یک ال
 می رسد.

در نوع اول شدت ضایعه زیاد و در نوع دوم شدت 
ت بیماری بیشتر ،بیماری ضایعه کم است.هرچه شد

های همراه بیشتر است.این بیماری در وسر بچه ها 
 بیشتر است.

 

 عالئم بیماری:
 عدم وجود سوراخ مقعد 
 یگرد یوجود سوراخ مقعد در جا 
 به سوراخ مهبل  یکوجود سوراخ مقعد نزد

 در دختر ها
  ساعت بعد تولد 24-42عدم دفع مدفوع در 
 خرّج هذفْع از هجرای ادرار یا ّاژى 

 ّرم شکن 

 

 تشخیض:
در اکثر هْاقع در هعایٌَ تالیٌی تیواری تشخیض دادٍ 

هی شْد.در ًاحیَ ًشیوٌگاُی هقعذ یا ّجْد ًذارد یا 

ًاحیَ دیگری غیر از تَ طْرت سْراخ کْچکی در 

 هحل اطلی هقعذ ّجْد دارد.

% هْارد تیواری تشخیض 01در هعایٌَ تالیٌی در 

دادٍ هی شْد ّلی در تعضی هْاقع ترای تشخیض 

دٍ ًْگرافی ّگرافی سادٍ شکن ُن استفاقطعی از سْ

 هی شْد.

 

 درهاى:
در ًْع خفیف تا عول جراحی از طریق ترداشتي 

 طْرت هی کیرد.پْست ّ ترهین هقعذ درهاى 

در ًْع شذیذ اتتذا سْراخی در رّی شکن ًْزاد ایجاد 

هی شْد ّهذفْع از طریق ایي سْراخ درّى کیسَ 

ریختَ هی شْد تَ ایي سْراخ کَ سر رّدٍ تسرگ تر 

 رّی شکن آّردٍ شذٍ کلستْهی هی گْیٌذ.

هاُگی رسیذ  01-6تعذ از اًکَ شیرخْار تَ سي 

ُفتَ تعذ  8-6ّترهین کاهل هقعذ طْرت هی گیرد 

 سْراخ کلستْهی تستَ هی شْد.

 

 هراقثت از کلستْهی:
پْست اطراف کلستْهی تایذ هاًٌذ سایر ًقاط تذى تاشذ 

تواش هذفْع تا آى  ّّالذیي تایذ تْجَ داشتَ تاشٌذ کَ

 ن پْست هی شْد.سثة تحریک ّ زخ

 

َ اگر از کیسَ استفادٍ هی شْد تایذ سایس کیس

 تاشذکلستْهی اًذازٍ دُاًَ کلستْهی 

 

 شذى پْست ًشْد. یسَ راآرام جذاکٌیذ تا تاعث زخنک

 

کیسَ را تَ هْقع عْع کٌیذ تا تاعث ًشت هذفْع تَ 

 اطراف ًشْد

 

ّقتی یک سْم کیسَ پر شذ جِت جلْگیری از ًشت 

 هذفْع کیسَ تعْیغ شْد

 

رّزاًَ پْست اطراف کلستْهی را پواد اکسیذ دّزًک 

 توالیذ
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