
:تؼشيق تت  
ػجبستست اص اكضايص دسجٚ حشاست ثذٓ مٚ اص تـييشات 

دّبي ؿيش عجيؼي ثذٓ ثٚ ّيضآ ).عجيؼي آٓ ثيطتش  ض٘د 

دس امثش تت ٛب دسجٚ   ( دسجٚ سبٕتي ىشاد يب ثبالتش38

. دسجٚ  ثبال ّيشٗد2حشاست ثذٓ ا  تب   

 

؟ چيضى ثبػث تت ّى ض٘دچٚ  

مٚ تت ثٚ  ائ ّ٘ض٘ع ِّٜ سا ثٚ خبعش داضتٚ ثبضيذ

يني اص ػالئِ ثَنٚ ّؼْ٘الً   ٕيست،   ثيْبسى تٖٜبيى يل

.ثيْبسي است  

   ثيطتش تت ٛب دس اثش ػلٕ٘ت يب دييشثيْبسى: ػلٕ٘ت 

تت يل ّنبٕيسِ دكبػى عجيؼى.آيٖذ ٗج٘د ّى ٛب ثٚ   

. ّي ثبضذثذٓ دس ّجبسصٙ ثب ػلٕ٘ت ٛب  

ٕ٘صادآ ثٚ خػ٘ظ إٜٓبيى مٚ  :ٍجبس صيبد پ٘ضيذٓ

دس اثش قشاس ىشكتٔ دس  تبصٙ ّتٍ٘ذ ضذٙ إذ، ّْنٔ است

ضٕ٘ذ، يل ّحيظ ىشُ يب پ٘ضيذٓ ٍجبس صيبد ثٚ تت دچبس

صيشا قبدس ٕيستٖذ دّبي ثذٓ خ٘د سا تٖظيِ مٖٖذ ٗ ثب دّبي 

.ثيشٗٓ ٗكق دٖٛذ  

ٗ م٘دمبٓ ىبٛى پس اص ٗامسٔ صدٓ ٕ٘صادآ  :ٗامسٔ

.ثٚ تت خليلى ّجتال ّى ضٕ٘ذ  

 اص مجب ثلْٜيِ م٘دمْبٓ تت داسد؟

يل ساٙ سشيغ ائ است مٚ پيطبٕي م٘دك سا ثج٘سيِ يب 

اىش احسبس ّي مٖيذ مٚ پيطبٕي م٘دك . ٍْس مٖيِ

 (تشّّ٘تش)استلبدٙ اص دّبسٖج . داؽ است احتْبالً تت داسد

. ّي ت٘إذ ضْب سا ّغْئٔ مٖذ

 

يجًد عالئم زير َمراٌ با تب ويس مي تًاود وشاوٍ 

: جدي بًدن مشكل باشد

 ،ثش  يب  سٕو پشيذىي مبٛص اضتٜب، ثي حبٍي

يب ٗج٘د تـييشات دييش دس  اكشٗختيي ٗاضح

سكتبس  

 اسؿ٘إي سٗي  -ٗج٘د دإٚ ٛبي م٘چل قشّض

 ثذٓ مٚ ثب كطبس دادٓ سليذ ْٕي ضٕ٘ذ يب ٗج٘د

ػالئِ ّي  ٛشدٗائ،ٍنٚ ٛبي اسؿ٘إي ثضسه

.  ت٘إٖذ ٕطبٕٚ ػلٕ٘ت ثبمتشيبً جذي ثبضٖذ

  م٘دك ْٕي ت٘إذ ؿزا سا ثجَؼذ ٗ آة دٛبٕص

  .ّشتت ّي سيضد

  ْٕٓي ت٘إذ ثيٖي، م٘دك ثؼذ اص تْيض مشد   

خ٘ة ٕلس ثنطذ مٚ ّْنٔ است ٕطبٕٚ اي اص 

.  رات اٍشيٚ يب آسِ ثبضذ

  ٗ م٘دك ثٚ ٕظش ٛزيبٓ آٍ٘د ٗ ىيج ّي سسذ

 ػالئِ  ائ،ثسيبس تحشيل پزيش ٗ مج خَق است

ّْنٔ است ػالئِ يل ػلٕ٘ت ٗيشٗسي يب 

.  ثبمتشيبً جذي ثبضٖذ

دس غ٘ستينٚ ثبثت ظبٛش يب سكتبس م٘دك خ٘د  

دچبس ٕيشإي ٛستيذ، غشف ٕظش اص ايٖنٚ دسجٚ 

حشاستص ثبال ثبضذ يب ٕٚ، حتْبً ثٚ پضضل ّشاجؼٚ 

 . مٖيذ

ت٘جٚ داضتٚ ثبضيذ مٚ ػالئْي ٕظيش سشكٚ ٗ  

يب  (دس غ٘ستينٚ ثٚ آٓ ّطن٘ميذ)ى٘ش دسد 

استلشاؽ ٗ اسٜبً سا حتْبً ثٚ پضضل اعالع دٛيذ 

 .صيشا ثٚ ٗي دس تطخيع مْل ّي مٖذ

 

2 3 
1 



: ٗاٍذئ ىشاّي

 تب باال مي تًاود در كًدكان باعث      

.تشىج شًد  

 راٌ َاي پاييه آيردن تب

ثيحبً ٕطذٙ است ٍضّٗي  اىش م٘دك ثش اثشتت 

 . ثٚ استلبدٙ اص داسٗ ٕيست

ت٘إيذ ّقذاس صيبدي  ثشاي پبيئ آٗسدٓ تت ّي 

 م٘دك ثذٛيذ تب ِٛ دسجٚ حشاستص ّبدس ثٚضيش

پبيئ آيذ ٗ ِٛ اص مِ ضذٓ آة ثذٓ جَ٘ىيشي 

 . ض٘د

ثبال ث٘دٓ دسجٚ . صيبد ثٚ م٘دك ٍجبس ٕپ٘ضبٕيذ 

حشاست ثذٓ م٘دك ّْنٔ است ٕبضي اص ٍجبس 

. ثيص اص حذ، ٛ٘اي ىشُ، ٗ يب كؼبٍيت صيبد ثبضذ

دس ائ ّ٘اقغ ثٜتش است ٍجبس م٘دك سا مِ 

مشدٙ ٗ تط٘يقص مٖيذ مٚ مْي استشاحت مٖذ 

ٗ يب كؼبٍيت مْتشي دس يل كضبي خٖل 

 .داضتٚ ثبضذ

اىشتت م٘دك سا اريت ّي :پبض٘يٚ مشدٓ 

مٖذّي ت٘إيذ ثب آة ٍٗشُ پبض٘يٚ مٖيذ ٗ يب دس 

پبض٘يٚ ثٚ ضستٔ . ٗآ پش اص آة ٍٗشُ قشاس دٛيذ

پبٛب ٗ يب إذاختٔ پبسچٚ خيس سٗي پبٛب ّحذٗد 

ثشاي پبض٘يٚ ّي ت٘إيذ يل اسلٖج سا . ْٕي ض٘د

ثٚ آة ٍٗشُ آؿطتٚ مٖيذ ٗ اص ثبال سٗي ثذٓ 

. م٘دك ثنطيذ

سا پبض٘يٚ م٘دك ٛشىض ثب استلبدٙ اص اٍنٌ  

ٕنٖيذ صيشا اٍنٌ اص عشيق پ٘ست جزة ضذٙ ٗ 

ٗسٗد اٍنٌ ثٚ خ٘ٓ ّي . ٗاسد خ٘ٓ ّي ض٘د

ت٘إذ سجت ثشٗص ّطنالت تٖلسي يب تطٖج ض٘د 

ٗ يب م٘دك ثش اثش اكت قٖذ خ٘ٓ خ٘اة آٍ٘دٙ 

 .يب تحشيل پزيش ىشدد

 
: ٗاٍذئ ىشاّي

دس غ٘ست اثتالي كشصٕذتبٓ ثٚ تت ٗ ْٛشاٛي آٓ ثب يني 

اص ػاليِ تطٖج، ٕقبط پ٘ستي ّسغح ثٚ سٕو قشّضتيشٙ 

خ٘اة آٍ٘دىي ؿيش عجيؼي، سشدسد ضذيذ، مج٘دي ٍت، 

تٖيي ٕلس، ىشيٚ جيؾ  ّبٕٖذ،  تحشيل پزيشي ٗ ػذُ 

ٗاٍذئ دس مٖتشً ٗ آساُ مشدٓ م٘دك ك٘ساً ثٚ  ت٘إبيي

 .پضضل ّشاجؼٚ مٖيذ

 

 
 

 

تب در كًدكان 
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