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 سوفل قلب در نوزادان

 

 اطالعات برای والدین

تولد نوزادتان را تبریک می گویم. در چند روز اول زندگی همه نوزادان قلب خود را به عنوان بخشی از معاینه نوزاد بررسی شده است. 

 مناسب و پیگیری مراقبت است.این یک راه برای چیدن هر گونه مشکل در اوایل تا مطمئن شوید که کودک شما تا به آزمایش های 

این ورق به سواالت رایجی که ممکن است داشته باشد پاسخ می دهد اگر کودک شما پیدا شود که سوفل قلبی دارد. ما می دانیم که این می 
 تواند نگران کننده برای شنیدن اما سوفل نسبتا شایع در نوزادان و لزوما نشان دهنده یک بیماری قلبی نیست.

 ما می خواهید اطالعات بیشتر، و یا هر گونه نگرانی خاص، لطفا دریف از دکتر و یا ماما بپرسید.اگر ش

در تمام موارد، یک پزشک توضیح خواهد داد که اگر کودک شما پیدا شود که سوفل قلبی دارد و به هر سوالی که ممکن است داشته 
 باشد پاسخ دهد، چه معنایی دارد.

 سوفل قلبي چیه؟

قلب صدایی ووش کننده است که از طریق استتوسکوپ ناشی از عبور خون از قلب شنیده می شود. اگر چه این اغلب یک یافته طبیعی  سوفل
 است، که در این صورت آن را "سوفل بی گناه" می نامند، اما ممکن است نشانه ای از یک مشکل با قلب باشد.

د چرا که تغییراتی به طور معمول در قلب پس از به دنیا آمدن نوزاد صورت می گیرد. سوفل ها در نوزادان تازه متولد شده شایع هستن

 اونا تمایل دارن

ناپدید می شوند به عنوان نوزاد رشد می کند. در برخی موارد ممکن است یک سوفل ناشی از عبور خون از سوراخی در قلب، توسط 
 حد باریک است یا اگر نشتی در دریچه قلب وجود داشته باشد.دریچه قلبی باشد که بیش از 

 

 حاال چه اتفاقی می افتد؟

 

ساعت سوفل پیدا شود، دوباره مورد بررسی قرار می گیرند تا ببینند آیا سوفل به خودی خود از بین رفته  ۲۴اگر کودک شما در کمتر از 

 دیگری نیاز نیست.است یا خیر که در این صورت به طور کلی به آزمایش های 

 

اگر سوفل در بیش از یک روز حضور داشته باشد، یک متخصص ارشد کودکان نوزاد شما را بررسی می کند و ممکن است سواالت 
 بیشتری از شما بپرسد. آنها ممکن است سازماندهی برای کودک خود را به اسکن از قلب خود را.

 

 قی می افتد؟اگر کودک شما نیاز به اسکن داشته باشد چه اتفا

 

اسکن سونوگرافی قلب کودک شما که اکوکاردیوگرام نامیده می شود، ممکن است قبل از خروج از بیمارستان یا بعد از آن به عنوان یک 
بیمار خارج از کشور سازماندهی شود. این کار ساختار، عملکرد و جریان خون قلب را نشان می دهد تا ببیند آیا مشکل زمینه ای وجود 

 یا نه. این یک آزمایش سرراست، شبیه به اسکن سونوگرافی انجام شده در دوران بارداری است، و به کودک شما آسیبی نمی رساند. دارد

 

کودک شما ممکن است در صورت پیدا شدن ناهنجاری بر روی اسکن نیاز به درمان، آزمایش های بیشتر یا پیگیری با یک پزشک 
 متخصص قلب داشته باشد.
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 مراقب چه باید

 

خود را در  PGبیشتر نوزادانی که سوفل دارند به خوبی باقی می مانند؛ با این حال شما باید مشاوره از ماما، بازدید کننده سالمت و یا 
 صورتی که کودک خود را تا به هر یک از موارد زیر به دنبال:

 

 عرق کردن یا مشکل در تنفس، به ویژه در طول فیدها

 و لب ها یا پوست موت می شود )وصله ای با رنگ های نامنظم( دست های آبی، پا ها

 خستگی شدید

 تورم پاها، شکم یا اطراف چشم ها

 رنگ پریده به نظر می رسد

 .تغذیه ضعیف و یا رشد

 

 .E&Aو یا رفتن به  999اگر کودک شما به نظر می رسد به طور جدی ناخوشایند حلقه 

 

 دییلي داري؟سوال 

 

. یه منشي کودکان ترتیب میده 2211 7830 020اگر شما سواالت بیشتر, لطفا با دبیران کودکان بیمارستان سلطنتی رایگان در تماس: 
 که یه دکتر بهت زنگ بزنه

 

 اطالعات بیشتر

 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات نوزادان در رویال رایگان لندن، لطفا به وب سایت ما مراجعه کنید: 

-z/childrens-a-www.royalfree.nhs.uk/services/servicesد ن واح وزادا ات  /ن دم  خ

 

 بازخورد شما

 

 rf.communications@nhs.netاگر شما هر گونه بازخورد در این جزوه و یا برای یک لیست از منابع برای آن، لطفا ایمیل: 

 

 فرمت های جایگزین

 

به عنوان مثال بریل ، زبان غیر از انگلیسی و یا  --این جزوه در چاپ بزرگ نیز موجود است. اگر شما نیاز به این جزوه در فرمت دیگر 
 لطفا به یکی از اعضای کارکنان صحبت می کنند. --صوتی 

 

 

 

 سلطنتی آزاد لندن بیمه خدمات درمانی اعتماد بنیاد© 

http://www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/childrens-services/neonatal-units
http://www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/childrens-services/neonatal-units
mailto:rf.communications@nhs.net
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