
 

 

 ٔزالثت ٞای تؼذ اس ػُٕ:

 پّٟٛ تٝ تخص تٝ ٚرٚد ٚ یجزاح اتٕاْ اس پس* .1

 .٘طٛد ٌذاضتٝ سز زیس تاِص ٚ ذٜیخٛات

 ذٖی٘ٛض ٚ خٛردٖ اس یجزاح اس پس ساػت چٙذ تا* .2

 .ضٛد شیپزٞ (آب یحت)

 ٌزدٖ یجّٛ لسٕت در خی وٕپزس اس اٚلات یٌاٞ* .3

 ٝیاِٚ یساػت ٞا در یشیخٛ٘ز اس یزیطٍیپ جٟت

 .ضٛد یٔ استفادٜ یجزاح اس پس

 خٙه، آب تا تخص پزستار اجاسٜ تا ٝیتغذ ضزٚع* .4

 .تاضذ ٗ ٔییزیض ٚ خٙه یٞاٜٛیآتٕ ٚ یتستٙ

 ٘زْ یغذاٞا اس طتزیت ػُٕ، اس پس ٞفتٝ هی تا* .5

 تٙذ، تزش ٚ یغذاٞا خٛردٖ اس ٚ ذیوٙ استفادٜ

 تٙذ، ای ٔشٜ ٚ تزش دار ٝیادٚ یٞاسٛج ٌزْ، ؼاتیٔا

 ٌاسدار، یٞا ٘ٛضاتٝ ٔا٘ٙذ ا٘ار، ٔشٜ تزش یٞاٜٛیآتٕ

 اس ٞفتٝ سٝ تا ٚ ذیوٙ شیپزٞ ٚ سفت جأذ یغذاٞا

ٝ ی٘اح در خزاش تاػث تٛا٘ٙذیٔ وٝ ییخٛردٖ غذاٞا

 ٚ تٝ خطه ٘اٖ ،یسٛخار اٖ: ٘ٔا٘ٙذ ضٛ٘ذ حّك

 .ذیوٙ یخٛددار جذا ًید

تة ٚ درد در  ، ٔؼٕٛالً وٛدن دچارتؼذ اس ػُٕ ِٛسٜ* .6

 ٍ٘زا٘ی جای ٚضٛد وٝ طثیؼی ٔی تاضذ ٛ ٔی٘احیٝ ٌّ

 ٚ ٔسىٗ اس استفادٜ ٚ سیاد ٔایؼات ٔصزف تا ٚ ٘یست

 . ضذ خٛاٞذ تزطزف تز تة

 

 ػالئٓ اِتٟاب ِٛسٜ :  

 ٌّٛ درد -1

 تة -2

 خز ٚ پف -3

 اضىاَ در تّغ -4

 سزٔاخٛردٌی ٔىزر -5

 سزدردٞای ٔىزر -6

 ٔذاْٚ ٌٛش ٔیا٘یػفٛ٘ت  -7

 رٚش درٔاٖ

تا لثُ اس سٗ پا٘شدٜ ساٍِی تصٛرت خٛدتخٛدی ِٛسٜ ٞا 

ٌزدد. در صٛرت تزطزف وٛچه ضذٜ ٚ ٔطىالت تزطزف ٔی

در ٍٞٙاْ سزٔاخٛردٌی، تزداضتٗ  آٖطذیذ تػالئٓ ٚ ٘طذٖ 

ٚ ٟ٘ایتا تطخیص ٚ  ِٛسٜ اس طزیك جزاحی اِشأی ٔی تاضذ

 .ٌیزدا٘تخاب رٚش درٔاٖ تٛسط پشضه صٛرت ٔی

 
 

 

 

وٝ تا ، تاضٙذدٚ غذٜ وٛچه در تٝ حّك ٔی :ٞاِٛسٜ  

ٞا اس یه تافت  ِٛسٜتاسوزدٖ ٌّٛ لاتُ دیذٖ ٔی تاضٙذ. 

ٔؼٕٛالً ٘مص ٟٕٔی در تزداضت ٚ  ا٘ذ ِٙفاٚی تطىیُ ضذٜ

خارج وزدٖ سایز ٞا اس سیستٓ ِٙفاٚی تذٖ ٚ یا تاوتزی

ٔٛارد خارجی )خصٛصاً آٟ٘ایی وٝ اس راٜ دٞاٖ یا تیٙی 

 ،ٞا درصٛرت اِتٟابِٛسٜ وٙٙذ.ضٛ٘ذ( تاسی ٔیٚارد ٔی

 دٞٙذ.ٚ تغییز رً٘ ٔی لزٔش ٚ تشري ضذٜ

 رسٙذٞا در دٚراٖ وٛدوی تٝ حذاوثز ا٘ذاسٜ خٛد ٔیِٛسٜ

 اِتٟابضٛ٘ذ. وٓ وٛچىتز ٔیِٚی تٝ ٍٞٙاْ تّٛؽ وٓ

وٕتز ضایغ است ٚ ٕٔىٗ است تا سایز ِٛسٜ ٔشٔٗ 

 .اختالالت ٔثُ آِزصی، آسٓ ٚ سیٙٛسیت اضتثاٜ ضٛد
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تٝ ػّت دفغ خٖٛ ٕٔىٗ است تا چٙذ رٚس ٔذفٛع سیاٜ * .13

  .تٕا٘ذ

ٞای ٔؼِٕٛی را تٛا٘ذ فؼاِیتیٕار اس ٞفتٝ دْٚ تؼذ اس ػُٕ ٔیت .14

ٞای سٍٙیٗ ٚ خطز٘ان را ٘ثایذ ا٘جاْ اس سز تٍیزد ِٚی ٚرسش

 دٞذ.

اساتفزاؽ وازدٖ تؼاذ اس ٔازخص ضاذٖ اس       تاار  یا دٚ یه * .55

اٌز وٛدن ضإا احسااس ٘ااراحتی    . تیٕارستاٖ طثیؼی است

وزد، تا چٙذ ساػت غذا یا ٘ٛضیذ٘ی تٝ اٚ ٘ذٞیذ ٚ تؼذ اس ایٙىٝ 

 .تٝ اٚ تذٞیذ سزد  تٟتز ضذ، ٔمذار وٕی غذا یا ٘ٛضیذ٘ی

 ٞفتٝ طَٛ ٔی وطذ 3*تٟثٛدی وأُ تؼذ اس ػُٕ ِٛسٜ   .56

لثُ  .ذیش ضذٜ را دلیك ٚ سزساػت ٔصزف وٙیدارٚٞای تجٛ* .57

اس استفادٜ اس ٞز دارٚیی ٚ یا ٞز ٘اٛع درٔااٖ خااٍ٘ی تازای     

وٛدن خٛد، تا پشضه اٚ ٔطٛرت وٙیذ تا خطزی تزای واٛدن  

 .٘ذاضتٝ تاضذ

تاٝ پشضاه    یا خاٛ٘زیشی حتٕااً   5/31در صٛرت تة تاالی * .11

 اطالع دٞیذ.

را طثك ٘ظز پشضه ا٘جااْ   *ٚیشیتٟای دٚرٜ ای تؼذ اس جزاحی .11

 دٞیذ.

 استفادٜ آسپزیٗ یأسىٗ  ،تة تز اس تؼٙٛاٖ ٚجٝ ٞیچ تٝ

 .ٔیذٞذ افشایص را خٛ٘زیشی خطز چٖٛ ٘طٛد،

 

 

ساػت اَٚ پس اس  ۴۲ درتیطتزیٗ احتٕاَ خٛ٘زیشی * .7  

در ػیٗ حاَ رٚس سْٛ تا ٞفتٓ  ٔی تاضذ.ػُٕ جزاحی 

 تیطتز تایذتؼذ اس ػُٕ ٘یش احتٕاَ خٛ٘زیشی ٚجٛد دارد 

تیطتزیٗ ضذت ٌّٛ درد ٘یش در ٕٞیٗ سٔاٖ  ٔزالة تٛد، )

 (.است

در صٛرت تّغ ٔىزر )لٛرت دادٖ آب دٞاٖ( حتٕاً * .8

 تاضذ.ٌشارش دادٜ ضٛد چٖٛ ٘طا٘ٝ خٛ٘زیشی ٔی

 ، فٛراً ٌشارش دٞیذ.استفزاؽ خٖٛ رٚضٗدر صٛرت * .9

ٞاٖ ضٛیٝ تا ٔحَّٛ در تزطزف وزدٖ تزضحات غّیظ ٚ د .7

ٕٔىٗ است تؼذ اس ػُٕ ِٛسٜ اتفاق تیافتذ احتما٘ی وٝ 

 ٔؤثز خٛاٞذ تٛد.

 .استزاحت وٙذ تایذ تا یه ٞفتٝ تؼذ اس ػُٕ تیٕار* .8

تیٕار ٕٔىٗ است ٔثتال تٝ درد  ،تا یه ٞفتٝ تؼذ اس ػُٕ* .9

ٚ جای ٍ٘زا٘ی ٚجٛد ٌٛش ضٛد وٝ وأالً طثیؼی است 

 ٘ذارد.

ػطسٝ ٚ ٘یش فیٗ  ،ٝ ٔذت یه یا دٚ ٞفتٝ اس سزفٝت* .11

  .خٛدداری ضٛد ضذیذ وزدٖ

 تاػث چٖٛ وٙیذ، صاف را خٛد ٌّٛی ٘ثایذ ػُٕتؼذ اس  * .11

 .طٛدٔی خٛ٘زیشی

 تذ تٛی رفغ تزای رٚس، در ٔایؼات سیاد ٔمادیز ٘ٛضیذٖ * .12

 .است السْ دٞاٖ

 .وٙذ ٔصزف جأذ غذای ٘ثایذ حّك، وأُ ٟثٛدیت تا* .13

  

 


