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ُ هاّگی زتْتطیي ظهاى جطاحی تیي سي سِ تا زٍاظ

 .هی تاضس

هطاقثت اظ پاًسواى 

تؼَیط پاًسواى تایس حساقل یک ضٍظ زضهیاى اًجام 

ذیس کطزى پاًسواى تویع ٍ ذطک تاضس ٍ اظضَز ٍ 

 .ضَززاضی زایي ًاحیِ زض حوام ذَ

 هحافظت اظ هحل ظذن

  ٍ پس اظ جطاحی تِ هست چٌس ّفتِ تاًس

ٍی جوجوِ ًَظاز قطاضزازُ هی ضَز ضپاًسواًی تط

 پاًسواى تستِ تِ ًظط پعضک، زٍ تا  تطزاضتيکِ

زض ایي .سِ ّفتِ پس اظ ػول اًجام هی ضَز

هستاظ ٍالسیي ذَاستِ هی ضَز کِ اظ لوس کطزى 

 .هحل ظذن ذَززاضی کٌٌس 

  زض صَضتی کِ کَزک ضوا ضاُ هی ضٍز ٍ تسیاض

پطتحطک است تسیاض هطاقة تاضیس کِ سط 

 .کَزک تِ جایی تطذَضز ًکٌس

  زض صَضتی کِ تریِ ّا اظ ًَع جصتی تاضٌس زض

ظطف هست ّفت تا زُ ضٍظ جصب ذَاّس ضسٍ زض 

غیط ایي صَضت ًیع، زٍ ّفتِ پس اظ جطاحی 

 .تریِ ّا تطزاضتِ هی ضَز
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 ػالئن تالیٌی

 ِافعایص فطاض زاذل جوجو 

 اذتالل زض تکاهل هغعی 

 زضجاتی ػقة هاًسگی شٌّی 

  تِ طَض تسیاض ًازض هٌجط تِ کَضی زض هَاضز

 زضگیطی چٌسیي زضظ

 اذتالالت چطوی هثل اًحطاف چطن ّا 

ًعزیک ضسى چطن ّا تِ ّن ٍ یا افعایص فاصلِ چطن 

 ّا تیص اظ حس طثیؼی  ٍگاّی تیطٍى ظزگی چطن ّا

تط هثٌای هؼایٌِ ٍ تطضسی ضازیَلَغی :تطریص

کَچک هاًسى زٍض سط یافتِ ایی ضایغ زض ایي .است

 .تیواضی است

زضهاى ضاهل جطاحی هی تاضس کِ اظ چٌسیي :زضهاى

 جٌثِ زاضای اّویت هی تاضس

 کن کطزى فطاض هغع تا تاظ : جٌثِ زضهاًی

 کطزى زضظّای جوجوِ

 پیطگیطی اظ آسیة تِ هغع : جٌثِ پیطگیطی

 ٍ کوک تِ ضضس هجسز تافت هغع

 اصالح تسضکلی جوجوِ: جٌثِ ظیثایی 
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 کطاًیَسیٌَستَظیس چیست؟

تستِ ضسى ظٍزٌّگام زضظّای جوجوِ کِ تاػث 

تغییطزضضکل جوجوِ،حجن جوجن 

زضحالت ػازی ٍطثیؼی .ٍیاّطزٍآًْاذَاّسضس

تستِ ضسى تیطتط زضظّای جوجوِ اظسال سَم 

سالگی کاهل  8 تا6 ظًسگی ضطٍع ٍزضسي

. هیطَز،ایي زضظّاتؼسااسترَاًی ذَاٌّسضس

هغع کَزک زض پایاى هاُ زٍم ظًسگی ذَز 

افعایص حجن پیسا کطزُ ٍ زض پایاى سال اٍل 50%

 تطاتط حجن  ٍ زض پایاى سال زٍم 3تا2ظًسگی تِ 

 تطاتط هَقغ تَلس ذَاّس ضسیس ،اظ ایي 4تا 3تِ 

پس حجن هغع افعایص چٌساى پیسا ًوی کٌس ٍ اظ 

اٍایل زِّ زٍم ػوط افعایص حجن هغع ٍ زٍض سط 

 .تقطیثا هتَقف هی ضَز

تٌاتطایي تاهیي ضضس جوجوِ زض هاُ ّا ٍ سال ّای 

اٍل ػوط کَزک اساسی است ٍ اگط تِ ػلتی 

جوجوِ ًتَاًس ضضس کٌس هغع تِ ضضس ذَز ازاهِ 

زازُ تِ حسی هی ضسس کِ جوجوِ گٌجایص آى ضا 

ًساضتِ تاػث افعایص فطاض هغع ٍ احتوال صسهِ 

تِ هغع زض اثط ًثَز فعای کافی تطای ضضس ذَاّس 

 .ضس
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 زاضٍّا

  آًتی تیَتیک ّا 

 زاضٍّای ظستطٌج 

 تغصیِ

ّطگًَِ کوثَز زض تغصیِ تطهین ظذن ًَظاز ضا تِ 

تْتطیي تغصیِ پس اظ جطاحی زض .تاذیط هی اًساظز 

زض صَضتی کِ . زاى ضیطذَاض،ضیط هازض استاًَظ

ًَظاز ػالٍُ تط ضیط هازض غصای کوکی ّن استفازُ 

هی کٌس حساالهکاى زض ضغین غصایی ًَظاز اظ سَج 

ظیطا  ،ّای هغصی ٍ غصاّایی آتکی استفازُ کٌیس

 ًَظاز پس اظ جطاحی ضا تهایؼات تة ٍ یثَس

 .کاّص هی زّس

 تسکیي زضز

پعضک تطای کاّص زضزّای احتوالی 

.  ًَظاززاضٍّای هسکي تطای اٍ تجَیع ذَاّس کطز

 ػَاضظجطاحی

 ضیَع ػفًَت پس اظجطاحی :تطٍظػفًَت

کطاًیَسیٌَستَظیس تسیاضتاالست ٍزاضٍّای 

آًتی تیَتیک جْت پیطگیطی اظتطٍظػفًَت 

اظجولِ ضاّکاضّای زضهاى ایي ػاضظِ ضایغ 

 .هیثاضس

 ِتیطًٍعزى پطٍتعاسترَاى جوجو 

  اظًطاًِ ّای آسیة تِ :آسیة هغعی

هغعاستفطاؽ هساٍم یاذَاتألَزگی تیص 

 .اظحسًَظازهیثاضس
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 تطٌج

ذطط تطظٍ تطٌج ّوَاضُ پس اظ جطاحی 

کطاًیَسیٌَستَظ ٍ زیگط جطاحی ّای جوجوِ ٍ هغع 

زض تطذی هَاضز تا ٍجَز هصطف زاضٍّای . ٍجَز زاضز

ظس تطٌج پس اظ جطاحی، تاظ ّن هوکي است ایي 

زض ایي .اتفاق هاّْا ٍ سالْا پس اظ جطاحی ضخ زّس

صَضت الظم است اقساهاتی ضا جْت پیطگیطی اظ 

.  آسیة تِ هغع اًجام زّیس

 :ایي اقساهات ضاهل

  ّط گًَِ اضیاء آسیة ظا ضا اظ اططاف ًَظاز

 .زٍض کٌیس

  ظهاى ٍقَع تطٌج ًَظاز ضا تِ پْلَ ترَاتاًیس

ٍ تسًص ضا زض ٍظؼیت هٌاسة تط ضٍی ظهیي 

 .قطاض زّیس

  زض ٌّگام استطاحت تا قطاض زازى سط زض

تاالتطیي ٍظؼیت، اظ ٍاضز ضسى فطاض زاذل 

جوجوِ ٍ تطٍظ زیگط ػَاضض ذططًاک 

 .پیطگیطی کٌیس
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 گطٍُ آهَظش تِ تیواض ٍاضتقای سالهت تیواضستاى هْطاز

 1401زی هاُ :تاضید تاظًگطی

 

 

 

راهنمای مراقبتی 

 کرانیوسینوستوزیس


