
چيسر؟  (اسْال ٍ اسسفزاؽ)گاسسزٍآًسزير  

السْاب هؼذُ ٍ رٍدُ را گَيٌذ مِ هَجة اسْال ٍ 

. اسسفزاؽ يا ّز دٍ هيطَد ٍ در مَدماى ضايغ اسر

اسْال ٍ اسسفزاؽ هؼوَالً تيواري خفيفي اسر، اها گاّي 

. اٍقاذ تِ خصَظ در ضيزخَاراى خطزًاك اسر

 

اسْال چيسر؟  

افشايص در دفؼاذ اجاتر هشاج، افشايص هقذار هذفَع يا 

. زغييز در قَام هذفَع را گَيٌذ

 

اسسفزاؽ چيسر؟  

. تاسگطر هَاد غذايي ّضن ًطذُ اس هؼذُ را گَيٌذ

 

ػلر گاسسزٍآًسزير چيسر؟ 

: ػلر تيواري هونٌسر ٍيزٍسي يا هينزٍتي تاضذ

دٍرُ تيواري هؼوَالً موسز اس  :گاسسزٍاًسزير ٍيزٍسي

يل ّفسِ اسر، مَدك هوني اسر اسسفزاؽ ّن داضسِ 

  .تاضذ مِ گاّي تا  زة ّوزاُ اسر

 

.  طَل هذذ تيواري تيطسز اسر:گاسسزٍآًسزير هينزٍتي

تيوار زة دارد، گاّي اسْال خًَي ديذُ هيطَد ٍ 

 .دردّاي ضنوي ٌّگام دفغ ٍجَد دارد

: ػالين تيواري

اسْال، اسسفزاؽ، تياضسْايي، دردضنن، : ػالين ضاهل

اگز مَدك ضوا ّز يل اس ػالين سيز . ضؼف ٍ زة اسر

: را داضر فَراً تا خشضل زواس تگيزيذ

درد ضنن، ػذم زحول غذا، اهسٌاع اس ًَضيذى، فزٍرفسگي 

چطوْا، خَاتآلَدگي غيزػادي، ادرار ًنزدى يا ادرار 

مزدى تِ هيشاى من، خطل تَدى ستاى، اسسفزاؽ،  اسْال 

. ٍ اسْال خًَي (تِ خصَظ اگز آتني تاضذ )هنزر

 

: درهاى تيواري

خشضل مَدك ضوا را هؼايٌِ هينٌذ ٍ زصوين هيگيزد 

درهاى در . مِ درهاى در هٌشل يا تيوارسساى اًجام ضَد

رػاير رصين اسْالي تا ٍػذّْاي : هٌشل هؼوَالً ضاهل

 ضيزهادر، سَج، )غذايي تيطسز در فَاصل موسز 

، زْيْي هحلَل (مسْواسر، هَس، سية، هايؼاذ غيزضيزيي

ORS (طثق دسسَر خشضل)  هصزف دارٍّاي زجَيش ٍ

 ضذّي خَرامي تا زَجِ تِ سي ٍ ضزايط مَدك 

اجزاي : درهاى در تيوارسساى هؼوَالً ضاهل. هيثاضذ

 هَارد تاال تِ ػالٍّي سزم درهاًي،آًسي تيَزيل درهاًي،

تا ًظز  (هذفَع، ادرار ، خَى)اًجام آسهايطاذ زطخيصي 

 .خشضل هيثاضذ

 

  اسسفادُ اس رٍضْاي ماّص اضطزاب ٍ اسسزس  تزاي 

زسلط تز خَد در  رًٍذ  تْثَدي مَدمساى تسيار هَثز 

. خَاّذ تَد

 

: خيطگيزي تيواري

  خيطگيزي اس گسسزش اسْال ٍ اسسفزاؽ هينزٍتي

هثالً ظزٍف زغذيِ مَدك ٍ ًيش اسثاب . آساًسز اسر

. تاسيْاي اٍ را قثل اس اسسفادُ ضسسطَ ٍ ضذػفًَي مٌيذ

سؼي مٌيذ ّوْي اػضاي خاًَادُ، تْذاضر ضخصي 

.  خَد  را دقيقاً رػاير مٌٌذ

 

اگز تِ . غذاّا را در دهاي هٌاسة ًگْذاري مٌيذ

 دقيقِ تجَضاًيذ زا 6مَدك زخن هزؽ هيذّيذ آى را 

. ماهالً سفر ضَد ٍ هزؽ را خَب تدشيذ

 

  ًويسَاى اس آلَدُ ضذى مَدك تِ ٍيزٍسْاي ايجاد

مٌٌذّي اسْال ٍ اسسفزاؽ خيطگيزي مزد، اها خس اس 

آلَدگي مَدك ًسثر تِ ٍيزٍس خاصي مِ تاػث 

 .تيواري ضذُ، هصًَير هيياتذ
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 دادن شیر مادر به شیرخوار، خود مهمتریه عامل کاهش ابتال به

                  .اسهال در شیرخواران است

: رػاير تْذاضر فزدي

 :دسسْاي خَد ٍ مَدمساى  را تا آب ٍ صاتَى تطَييذ .1

  قثل اس دادى ضيز يا ضزٍع زْيِ غذا، خس اس

  .هصزف غذا، قثل ٍ تؼذ اس اجاتر هشاج

 .هيَُ ٍ سثشيجاذ را ضذػفًَي ضذُ هصزف ًواييذ .2

اس دسسفزٍضاى ٍ فزٍضٌذگاى دٍرّگزد، خَرامي  .3

 .زْيِ ًفزهاييذ

: غذاي خخسِ ضذُ را فَراً هيل ًواييذ .4

ّز چِ فاصلِ سهاًي تيي خخر غذا ٍ هصزف آى موسز 

. تاضذ احسوال آلَدگي موسز اسر

اس آب آضاهيذًي سالن اسسفادُ مٌيذ، حسيالوقذٍر اس  .5 

. هصزف يخِ زْيِ ضذُ در خارج اس هٌشل خَدداري مٌيذ

اگز در هٌاطقي سًذگي هينٌيذ مِ دسسزسي تِ آب  .6

آضاهيذًي زصفيِ ضذُ ٍ لَلْنطي ضذُ ٍجَد ًذارد، 

ٌّگام . حسواً قثل اس هصزف آب را يل دقيقِ تجَضاًيذ

حسياالهناى اس ... هسافزذ ٍ تيزٍى رفسي تِ قصذ زفزيح ٍ 

 .تطزيْاي آب خلوح ضذّي اسساًذارد اسسفادُ ًواييذ

درهاى ضيزخَاراًي مِ تا تطزي 

زغذيِ هينٌٌذ 
درهاى مَدماى سٌيي تاالزز 

رٍس اٍل 

  ساػر اٍل 24در 

ّن هيسَاًيذ  تِ 

مَدك ضيز دّيذ،  تا 

ًظز خشضل هيسَاى آى 

را رقيقسز مزدُ ٍ تِ 

. مَدك تخَراًيذ

رٍس اٍل 

 

تِ مَدك ضيز ٍ هحلَل 

جايگشيٌي آب تذى يا آب 

هيَُ تذٍى ضنز رقيق 

يك قسمت در ده  )ضذُ 

. بدهيد (قسمت آب

رٍس دٍم 

 

اس رٍس دٍم هيسَاًيذ 

مونن هَادغذايي را 

تزاي مَدك خَد 

. ضزٍع مٌيذ

رٍس دٍم 

هيسَاًيذ خَرُ هيَّي 

تذٍى  ضنز ٍ خَرُ 

سثشيجاذ را تِ رصين 

غذايي مَدك خَد 

. اضافِ مٌيذ

رٍس سَم 

مَدك ضوا تايذ  قائذزاً 

تْثَد ماهل يافسِ تاضذ ٍ  

هيسَاى رٍال زغذيِ 

. ػادي را اس  سز گزفر

رٍس سَم 

هيسَاى هزؽ ٍ سَج را 

تِ رصين غذايي مَدك 

دادى ضيز را .  اضافِ مزد

. هيسَاى اس  سز گزفر

 

 

 

 

 

 

رٍس چْارم 

هيسَاى ًاى ، تيسنَير، 

زخووزؽ ، گَضر ٍ هاّي 

را تِ رصين غذايي مَدك 

. اضافِ مزد

رٍس خٌجن 

مَدك ضوا  قائذزاً تايذ تِ 

طَر ماهل تْثَد يافسِ 

تاضذ ٍ هيسَاًيذ رصين 

غذايي ػادي خَد را اس 

. سز  تگيزد
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