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در ّز سهاًی تعذاس تزخیع اگز ًَساد تذ حال ضَد 

)تة ,ضیز ًخَردى ,هکیذى ؾعیف ,استفزاغ ّای 

هکزر ,تی حالی  ٍیا تطٌج ٍ...(تایستی سزیعا هزاجعِ 

تِ پشضک اطفال یا فَق تخػع ًَساداى غَرت 

گیزد.اٍلیي هعایٌِ ًَزاد تایذ24تا 48 ساعت تعذاس 

تزخیع غَرت گیزد هزاجعات تعذی ّز ّفتِ یک تار 

گزم  2500تا2000است تا سهاًی کِ ٍسى ًَساد تِ 

تزسذ تعذ اس آى هزاجعات  دٍ ّفتِ یک تار ٍسپس  

 هاّیاًِ  هی تاضذ . 

تواهی ًَساداى ًارس در هعزؼ هطکالت ضٌَایی  

لثل یا تال هَرد ارزیابی شٌَایی ّستٌذ ٍتایستی 

هاّگی  2رٍسگی یا 45فاغلِ تعذ اس تزخیع در حذٍد 

 لزار تگیزًذ.

تْتز است در هاّْای اٍل سًذگی ًَساد ًارس اس 

هسافزت ّای طَالًی ٍحؿَر در هْواًی ّاٍهکاى 

ّای ضلَغ پزّیش ضَدتَسیذى ًَساد هوکي است تاعث 

 اًتمال تیواریْا تِ ًَساد ًارس ضَد.

سالهت شبکیِ چشن توام ًَساداى ًارس تایذاس ًظز 

در ّفتِ چْارم تاضطن تَسط هتخػع ضثکیِ 

هعایٌِ دلیك ضًَذ ٍتاریخ هزاجعِ تعذی تَسط 

 هتخػع تِ ٍالذیي اعالم خَاّذ ضذ.

ّفتِ ٍسى  34ًَساداى ًارس تا سي حاهلگی کوتز اس 

گزم در هعزؼ خًَزیشی هغشی ّستٌذ 2000کوتز اس 

تعذ تَلذ در تخص ًَساداى 7تا 4لذا در رٍس 

 سًََگرافی هغس اًجام هی شَد 

 پیگیزی ّای السم پس استزخیع

رٍسگی 5-3*اًجام تست ّای تیزٍئیذ در چْار ًَتت 

رٍسگی در هزاکش تْذاضت 70رٍسگی 42ٍرٍسگی 10-14ٍٍ

 ًشدیک هٌشل اًجام ضَد.

*اًجام هعایٌِ چطوی تَسط پشضک هتخػع چطن در 

28 رٍسگی تا32رٍسگی جْت اًجام هزاجعِ تِ تیوارستاى 

 کَثز اتاق اکَ در ٍلت تعییي ضذُ هزاجعِ ًوایذ. 

رٍسگی یا  دٍ هاّگی طثك  45*اًجام ضٌَایی سٌجی در 

 ًظز پشضک هعالج ًَساد .پیگیزی ضَد.

 - دارٍّای خَراکی هَلتی ٍیتاهیي 25 لطزُ رٍساًِ

 - ضزتت سیٌک سَلفات یک لاضك چایخَری رٍساًِ

 -  لزظ فَلیک اسیذ 1/4 لزظ یک  رٍس در هیاى   

 - رٍغي  MTC یک لاضك چایخَری رٍسی سِ تار     

هادر گراهی دارٍّای خَراکی ّوِ داخل کوی شیر 

 حل شَد ٍ با قطرُ چکاى بِ ًَزاد  دادُ شَد .

 

رٍس پس اس تزخیع ًَساد جْت کٌتزل  3-2.*لطفا 

 ٍؾعیت تِ درهاًگاُ ًَساداى ًارس هزاجعِ ًوایذ. 

 

در غَرت داضتي هطکل در ضیز دّی تا ضوارُ 

ٍاحذ سالهت ًَساد  273داخلی   02833236380

 تواس حاغل ضَد.



 ًکات هْن در هراقبت از ًَزاداى ًارس در هٌسل :

ًَساداى ًارس تسیار سادُ تز اسًَساداى رسیذُ تیوار 

هی ضًَذ تِ ّویي هٌظَر السم است تاحذ اهکاى اس 

رفت ٍآهذسیاد تِ اطاق ًَسادپزّیش ضَدخػَغا افزاد 

تیوار  تِ ًَساد ًشدیک ًطَد.درجِ حزارت هٌاسة 

درجِ ساًتی گزاد  26-25اطاق تزای ًَساد ًارس 

هیثاضذ اس لزار دادى ًَساد در کٌار تخاری ,رادیاتَر     

ضَفاس,جزیاى تاد کَلز یاپٌکِ ٍیاتاتص هستمین آفتاب 

پزّیشضَد.                                                    

السم است ضیز خَار پَضص هٌاسة داضتِ تاضذ 

هعوَالپَضاًذى کالُ جَراب ٍدستکص در 

رٍسّاٍحتی ّمتِ ّای اٍل تعذ اس تزخیع تِ خػَظ 

در فػَل سزد سال تَغیِ  هیطَد.کٌتزل درجِ 

حزارت ًَسادتاتة سٌج درسیز تغل یْتزیي راُ پزّیش اس 

هطکالت گزها ٍسزهای تذى ًَساد هیثاضذ.درجِ 

درجِ (    هی تاضذ.اس 36حزارت هٌاسة یذى ًَساد)

ًکات هْن دیگز تذاٍم تغذیِ تا ضیز هادریا در هَارد 

ساعت السم است 2/5تا  2استثٌایی تا ضیز خطک ّز 

ساعت  4تا 3در غَرت خَاب تَدى ًَساد تیطتز اس 

خیس تَدى احتوال کاّص لٌذ خَى ٍجَد دارد . 

تار در ضثاًِ رٍس ٍسى گیزی ّفتِ ای 6کٌِْ حذالل 

گزم تْتزیي هعیار  تزای ٍسى گیزی  200تا 150

 هٌاسة است.        

 هشکالت شایع در هٌسل : 

:تسیاری اس ًَساداى در چٌذ هاُ اٍل  هراقبت از پَست

تَلذ عالئن هختلف ًاراحتی  ّای پَستی را ًطاى هیی  

دٌّذ اها تیطتز ایي ًاراحتی ّا تی خطزًذ ٍخیَد تیِ     

 خَد تزطزف هی ضَد.

:اگز تا تاس کزدى پَضیک ًیَساد      التْاب هحل پَشک

هٌاطك لزهشی در کطالِ راى اٍهطاّذُ هیطَد یعیٌیی   

پاّای اٍ هلتْة است ایي حالت هعوَال تذلیل سیفیت   

تستي پَضک ,خیس هاًذى پَضک تِ هذت طَالًی یا  

حساسیت تِ هَاد خاغی اسپَضیک هیییثیاضیذتیزای         

پیطگیزی تْتزاست تا حذ اهکاى هحل پَضک را تیاس      

گذاضتِ تاَّا تخَردٍپَضک ًَساد را تِ هحؽ خیییس   

ضذى تعَیؽ کزدُ تذى ًَساد را ضستِ ٍخطک ًواییذ 

ٍدرهَاردی کِ تْثَدی حاغل ًطذ تِ پشضک جیْیت   

 اداهِ درهاى هزاجعِ ًواییذ .

:جَش ّای کِ رٍی تیٌی ٍلی      جَش ّای ًَزادی

ّای ًَساددر هی آیٌذخَدضاى تعذ اس چٌذ ّفتِ اس تیي 

خَاٌّذ رفت . ٍلی اگز جَش ّای در ًاحیِ سیز تغیل   

یاکطالِ راى یارٍی ضکن)دراطزاف ًاف(ظیاّیز ضیَد        

ٍحالت چزکی دارد تایذ تا 

پشضک جیْیت درهیاى        

 هطَرت ًواییذ . 

:لسوت ّای اس تذى ًَساد کِ تیطتز عزق هیی     عرق سَز

کٌذ )گزدى ,ًاحیِ پَضک,سیز تغل ,تییي سیاعیذ ٍتیاسٍ             

ٍلسوت ّای اس پَست کِ رٍی ّن تا هیطَد( هسیتیعیذ     

عزق سَس ضذى ّستٌذتزای درهاى تایذ هحیط خیاًیِ را     

خٌک ًگِ داست ٍلثاسی ًخی ٍتوییشٍگطیاد تیِ ًیَساد         

 پَضاًذ.

:ایي عفًَت ّا تستِ تِ اییٌیکیِ در       عفًَت ّای قارچی

لسوت پَست ًَساد لزارتگثزدظاّز هتفاٍتی دارًیذهیثیال      

عفًَت لارچی ًاحیِ دّاى تِ غَرت تزفک ّای سفیذ در 

داخل دّاى ٍلة ٍل  ًَساد است ٍعفًَت ّای ًیاحیییِ      

پَضک پَست را لزهش ٍهلتْة هی کٌذ تزای درهاى اییي    

عفًَت ّا تِ پشضک کَدکاى هزاجعِ ضذُ تا دارٍّای ؾذ 

 لارچ هػزف ضَد 


