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 تْیِ کٌٌذُ :
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ضیز هادر خطز اتتال تِ تیواریْای 

تٌفسی ٍ گَارضی ٍآلزصی ٍ 

آسن را در ًَساداى کاّص هی 

 دّذ 

 راّْای کافی تَدى ضیز هادر :

گزم در  200-150ٍسى گیزی 

 ّفتِ ٍ

کٌِْ هزطَب 6-5اس رٍس پٌجن   

ساعت تا ادرار  24یا تیطتز در  

تار اجاتت هشاج  4-3کوزًگ ٍ 

 در رٍس

  
 عالین خطز ًَسادی:

کثَدی تٌفس خیلی سزیع یا خیلی 

آّستِ *تی حالی *خَب ضیز 

ًخَردى*استفزاغ*تة ضذیذ 

تطٌج*اسْال هکزر*سردی ضذیذ 

 پَست *سزدی ضذیذ پَست

 هعایة ضیطِ ضیز:

 سزدرگوی ًَساد*عفًَت گَش هیاًی

 احتوال اسْال*استفزاغ*پَسیذگی دًذاى

تعذ اس تزخیص در صَرت داضتي هطکل در 

 راتطِ تا ضیز دّی 

یا اس کارکٌاى هزاکش تْذاضتی ًشدیک هحل 

خَد ٍ یا تا تواس تا تیوارستاى کَثز  تواس 

 (332داخلی ) 22326233-6تگیزیذ 

  

12-11رٍس پس اس تزخیص ساعت  2-3    

 تِ درهاًگاُ ًَساداى هزاجعِ ًواییذ .  

 

رٍش دادى ضیز  تجش سیٌِ تا قاضق ٍ قطزُ 

 چکاى ،سزًگ ٍ فٌجاى هی تاضذ 

Ref:راٌّوای پایص دٍستذار کَدک 

 

 راّْای کافی تَدى ضیز هادر :

گزم در  200-150ٍسى گیزی 

 ّفتِ ٍ

کٌِْ هزطَب 6-5اس رٍس پٌجن   

ساعت تا ادرار  24یا تیطتز در  

تار اجاتت هشاج  4-3کوزًگ ٍ 

 در رٍس

  

 راّْای کافی تَدى ضیز هادر :

گزم در  200-150ٍسى گیزی 

 ّفتِ ٍ

کٌِْ هزطَب 6-5اس رٍس پٌجن   

ساعت تا ادرار  24یا تیطتز در  

تار اجاتت هشاج  4-3کوزًگ ٍ 

 در رٍس



 

 

 

تزای هَفمیت وَدن دلثٌذتاى در تغذیِ تا ضیز هاادر     

 :تِ ًىات سیز تَجِ ًواییذ 

 ًحَُ تغل وزدى ضیز خَار :
وَدن هی تایست ًشدیه تذى هادر ٍ صَرتص درست 

 رٍتزٍی پستاى هادر تاضذ 

 سز ٍ تذى وَدن در اهتذاد یه خط لزار تگیزد 

سز ٍ ضاًِ ّایص هی تایست تِ ٍسیلِ هادر حواایات   

 تطَد 

 :ًحَُ پستاى گذاضتي صحیح ضیز خَار 

 دّاى وَدن تایذ واهال تاس تاضذ 

 لة پاییٌی وَدن تِ سوت تیزٍى تزگطتِ تاضذ 

 چاًِ وَدن چسثیذُ تِ پستاى هادر تاضذ 

ّالِ پستاى در لسوت تاالیی دّاى وَدن تیطتز دیذُ 

 ضَد تا در لسوت پاییٌی

 

 :ًحَُ هىیذى صحیح ضیز خَار 

 گًَِ ّای وَدن تایذ هَلع هىیذى پز ٍ تزجستِ تاضذ 

تایذ هىیذى ارام ٍ عویك تاضذ ٍ صذای تلعیذى ضٌیاذُ  

 ضَد 

ضیز خَار تعذا اس ضیز خَردى خَد پستاى را رّا های    

 وٌذ 

اگز وَدن ضوا تِ دلیلی لادر تِ خَردى ضیز اس پستاى 

تاار در          01-8ًیست تزای سیاد ضذى ضیزتاى تایذ 

 ضثاًِ رٍس ضیز خَد را تذٍضیذ تا تَلیذ ضیز سیاد ضَد  

لثل اس دٍضیذى ضیزتایذ وار ّایی اًجام دّیذ تا تَلیذ ضیز ٍ 

 جْص ضیز راحتز اًجام گزدد :

)هاساص دٍراًی سیٌِ ،غلطاًذى هطت  تحزیه جزیاى ضیز 

تستِ تِ رٍی سیٌِ ،ضزتِ سدى رٍی سیٌِ تِ آراهی ،ووپاز   

گزم ،دٍش آتگزم ،فىز وزدى تِ ًَساد ،ضاًاِ وازدى رٍی       

 پستاى ّا ..،(

 ًحَُ دٍضیذى ضیز تا دست :

ضست در تاال ٍ اًگطتاى دیگز در سیز پستاى رٍی لثِ ّالِ 

پستاى طَری لزار هی گثزد وِ تِ اًذاسُ یه تٌذ اًگطت 

 ضست اس ًَن پستاى فاصلِ تگیزد 

پستاى تایذ تِ طَر هستمین تِ طزف لفسِ سیٌِ فطار دادُ 

ضَد سپس پستاى را تِ ووه ضست ٍ اًگطتاى تِ طزف جلَ  

آٍردُ ٍ تِ لسوت ّالِ لَّْای رًگ پستاى فطار ٍارد ًوَدُ 

تا ضیز تِ راحتی خارج ضَد تگزار ایي وارّا در ّوِ تخص 

ّای 

 پستاى 

 

 

 

 

پس اس دٍضیذى ضیز آى را در ظزفی اس جٌس 

ضیطِ یا پالستیه فطزدُ ٍ لاتل ضستطَ 

ساعت ٍ در   4ریختِ ٍ در حزارت اتاق تِ هذت 

ساعت ٍ در فزیشر تِ  48یخچال  تِ هذت 

 هاُ ًگْذاری ًواییذ  3هذت 

ضیز دٍضیذُ ضذُ را تایذ پس اس گزم وزدى تِ 

طَر غیز هستمین تا لاضك ،لطزُ چىاى ٍ 

 سزًگ تِ ضیز خَار داد 

در هَرد دفعات ٍ هذت سهاى ضیز دّی در ّز 

ٍعذُ تایذ تَصیِ وزد وِ ّزٍلت وِ وَدن هیل 

دارد یا ّز ٍلت وِ اٍ گزسٌِ است تغذیِ تطَد 

 ٍ تِ ّز هذتی وِ خَدش هی خَاّذ تغذیِ ضَد 

 :عالین گزسٌگی اٍلیِ در ضیز خَاراى 

تاس وزدى دّاى ،تِ دًثال پستاى گزدیذى، صذا 

یا حزوات هىیذى را ًطاى دادى ،تیزٍى آٍردى 

ستاى ،گذاضتي دست در دّاى ،حزوت سزیع 

 چطن ّا 

 :عالین گزسٌگی دیز ر  در ضیز خَار 

سزش را تِ عفة ٍ جلَ هی تزد ،اخن هی وٌذ 

،تی لزار است ٍهوىي است گزیِ وٌذ اگز 

 پاسخی ًطٌَد تِ خَاب هی رٍد  


