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ارسيبثي ،ؼجم ٝثٙذي ٚدرٔبٖ وٛدن ثيٕبر ٔ 2ب ٝٞتب  5عبِٝ
ارسيبثي
َ وٛدن عئٛاَ وٙيذ.
در ٔٛرد ٔؾه
-

ٗكرم ًٜيس آٝيٗ ٚطاخؼًٞ ٠زى اؾز يبثطاي ديِيطي آٗس ٟاؾز (:اُط ثطاي ديِيطي آٗس ٟث ٠هؿ٘ز ديِيطي(ًٞزى ٗ2ب ٟسب  5ؾبّ) ٗطاخؼ٘ٛ ٠بئيس)

-

اُط آٝيٗ ٚطاخؼ ٠اؾز ًٞزى ضا ث ٠سطسيت ظيط اضظيبثي ًٜيس  (،،اُط ًٞزى ثؼٔز ػسٕ ث٢جٞزي دؽ اظديِيطي اضخبع قس ٟاؾز دؽ اظ اضظيبثي ث ٠هؿ٘ز ديِيطي ٗطاخؼًٜ ٠يس).

ارسيبثي وٛدن اس٘ظز ٘ؾب٘ٞ ٝبي خؽز




آيب ًٞزى هبزض ثٞٛ ٠قيس ٙيبقيطذٞضزٗ ٙي ثبقس؟

ذٞاة آٓٞزُي ؿيطػبزي يب ًب١ف ؾُح ٞ١قيبضي

آيب ًٞزى زضخطيب ٙاي ٚثي٘بضي سكٜح ًطز ٟا ؾز ؟
آيب ًٞزى ١طچيعي ًٗ ٠ي ذٞضز اؾشلطاؽ ٗي ًٜس ؟

درصٛرت ٔؾبٞذٞ ٜزيه اس٘ؾب٘ٞ ٝبي خؽز  ،ارسيبثي را تىٕيُ ٚثؼذاسالذأبت اِٚي ٝعزيؼبً ارخبع ٕ٘بئيذ.

عپظ در ٔٛرد ػالئٓ اصّي عئٛاَ وٙيذ :

 زضنٞضر زاقش١ ٚطيي

آيب وٛدن عزف ٝيب تٙفظ ٔؾىُ دارد.؟
اٌز ثّ: ٝ

ٔؼبي ٝٙوٙيذ :

عزف ٝيب

 ثطاي چٗ ٠سسي ؟  -ق٘بضـ سؼساز سٜلؽ زضيي زهيو٠ سًٞكيس ٟقس ٙهلؿ ٠ؾي٠ٜ -قٜيس ٙاؾشطيسٝض

اظ ٛكب١ ٠ٛبي ذُط يب

ًٞزى ثبيس
آضإ ثبقس

 -قٜيسٝ ٙيعيَٜ

ثيٕبري خيّي
ؽذيذ

تٙفظ
ٔؾىُ را
ؼجم ٝثٙذي
وٙيذ

 -قٜيسً ٙطاًْ ٝايح

 سًٞكيس ٟقس ٙهلؿ ٠ؾي٠ٜ

پ٘ٛٔٛٙي ؽذيذ يب

 در صٛرت داؽتٗ عبثم ٝآعٓ (حٕالت تٙفغي ٔىزر) درٔبٖ آعٓ را(صفح)ٝا٘دبْ دٞيذ.

درغيزايٙصٛرت

 ،اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبعت را ثذٞيذٚوٛدن را فٛراً ارخبع

دٞيذ.
 زضنٞضر ػسٕ اٌٗب ٙاضخبع ثطاؾبؼ سكريه٢بي اكشطاهي ذٞاة آٓٞزُي ؿيطػبزي ً،ب١ف ؾُح ٞ١قيبضي يب
سكٜح ( ،خس )10 ّٝزضٗبٜٗ ٙبؾت ضاسبظٗب ٙاضخبع اٛدبٕ ز١يس.

 سٜوؽ سٜس يب

پ٘ٛٔٛٙي

 قٜيسً ٙطاًْ ٝايح

 زضنٞضر زاقشٝ ٚيعي، َٜاضظيبثي ثيكشط (خس14ٝ 13 ّٝلًٜ)9يس.

درغيزايٙصٛرت  :ثزاي ٔذت  5رٚس آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبعت ثذٞيذ
 ؾطك ٠ضا ثبزاض١ٝبي ثي يطض ذبِٛي يبزضٗب١ ٙبي ؿيطزاضٝئي سؿٌي ٚز١يس.

 -ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس ً ٠چٞٗ ٠هغ كٞضاً ثطُطزز.
 - خ٢ز ديِيطي ثي٘بضي  2ضٝظ ثؼس ٗطاخؼًٜ ٠س.

وٛدن :

تٙفظ تٙذ :

ٗ 2ب ٠١سب ٗ 12ب 50 ٠١ثبض زض زهيو ٠يب ثيكشط
ٗ 12ب ٠١سب  5ؾبّ

40ثبض زض زهيو ٠يب ثيكشط

١ يچ ٛكب ٠ٛاي ا ظ دٜٛٞٗٞي

پ٘ٛٔٛٙي ٘ذارد

 زضنٞضر زاقشٝ ٚيعي، َٜاضظيبثي ثيكشط (خس13 ّٝلًٜ)9يس.
 زضنٞضر زاقش ٚاؾشطيسٝض،اضظيبثي ثيكشط (خس14 ّٝلًٜ)9يس.

يب ثي٘بضي ذئي قسيس ٛساضز
عزفٝ
يبعزٔبخٛردٌي

 اُط ؾطك ٠ثيف اظ ١ 3لش١ ٠ط ضٝظ ازاٗ ٠زاضز ثط اؾبؼ زؾشٞضآؼْ٘ ًكٞضي ٗجبضظ ٟثب ؾْ
اهسإ ٘ٛبييس ٝثطاي اضظيبثي ثيكشطاضخبع ز١يس.
در غيز ايٗ ٔٛارد :

 ؾطك ٠ضا ثبزاض١ٝبي ثي يطض ذبِٛي يبزضٗب١ ٙبي ؿيطزاضٝئيسؿٌي ٚز١يس
 ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس ً ٠چٞٗ ٠هغ كٞضاً ثطُطزز.

 اُط ث٢جٞز ديسا ٌٛطز  5ضٝظ ثؼس ٗطاخؼًٜ ٠س.

آيب وٛدن اعٟبَ دارد؟
اٌز ثّٝ؛ عئٛاَ وٙيذ :
 ثطاي چٗ ٠سسي ؟
آيب زض ٗسكٞع ذٝ ٙٞخٞز زاضز؟



ٔؼبي ٝٙوٙيذ :
حبَ ػٕٔٛي وٛدن
– ًب١ف ؾُح ١كيبضي يب ذٞاة آٓٞزُي ؿيطػبزي

 -ثي هطاضي  ٝسحطيي دصيطي

 ث ٝوٛدن ٔبيؼبت ثذٞيذ

 -ػسٕ سٞاٛبئي ٞٛقيس ٙيب ًٖ ٞٛقيسٙ












 -سك ٠ٜاؾز  ٝثب ٓٝغ ٗي ٞٛقس

 پٛعت ؽىٓ راثيٗ د ٚاٍ٘ؾت ثفؾبريذ



 -ذئي آ١ؿش ٠ث ٠حبٓز َجيؼي



ثطٗي ُطزز (ثيف اظ  2ثبٛج)٠



آ١ؿش ٠ث ٠حبٓز َجيؼي ثطٗي ُطزز فزٚرفتٍي چؾٓ ٞب


















اٌز ثّ ،ٝعئٛاَ وٙيذ:
آيب زضز ُٞـ ٝخٞز زاضز ؟

ٔؼبي ٝٙوٙيذ :
ُٞ -ـ ضا اظٛظط ذطٝج چطى ِٛبًٜ ٟيس



آيب اظ ُٞـ سطقح ذبضج ٗي قٞز ؟

 -ض َٛدطزُٞ ٟـ ضا ِٛبًٜ ٟيس



اُط ثٔ ،٠ثطاي چٗ ٠سسي ؟

 ذطٝج چطى اظ ُٞـ

ػف٘ٛت



ثٔ ٝذت  10رٚس آ٘تي ثيٛتيه ثذٞيذ

زيسٗ ٟي قٞز  ٝسطقح چطًي

حبد ٌٛػ



ثطاي سؿٌي ٚزضز اؾشبٗيٜٞك ٚثس١يس

ثٗ ٠سر ً٘شط اظ  14ضٝظزاضز



ُٞـ ضا ثٞؾئ ٠كشئُ ٠صاضي ذكي ًٜيس

يب



ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس ً ٠چ ٠ظٗبٛي كٞضاً ثطُطزز

 زضز ُٞـ زاضز  ٝدطزٟ



خ٢ز ديِيطي ثي٘بضي 2ضٝظ ثؼس ٗطاخؼًٜ ٠س.

ُٞـ زضٗؼبي ٠ٜثب اسٞؾٌٞح

هطٗعاؾز


ذطٝج چطى اظ

ػف٘ٛت

ُٞـ زيسٗ ٟي قٞز ٝ

ٔشٔٗ

سطقح چطًي ثٗ ٠سر

ٌٛػ

ثيكشط اظ  14ضٝظ زاضز


١يچ ٛكب ٠ٛاي اظ
ٗٞاضزكٞم ضا ٛساضز

آيبوٛدن(دٚعبَ ث ٝثبال) ٌّٛدرد
اٌز ثّ ،ٝعئٛاَ وٙيذ:

دارد؟( آيب وٛدن ٔٛلغ غذا خٛردٖ ٔؾىُ دارد ؟ )
ٔؼبي ٝٙوٙيذ:



آيبًٞزى آثطيعـ ثيٜي زاضز؟

 -حٔن ضا اظٛظط هطٗعي ،دشكي ٝاُعٝزا اِٛبًٜ ٟيس



آيب ًٞزى ؾطكٗ ٠يٌٜس؟

ـ ُطز ٙضا اظٛظطٜٓلبزٞٛدبسي ٓ٘ؽ ًٜيس



آيب چك٘٢ب ي ا ٝهطٗع اؾز ؟



آيب ػُؿٗ ٠يٌٜس؟



آيب ذكٛٞز نسا زاضز؟

 -زٗبي ثسًٞ ٙزى ضااٛساظُ ٟيطي ًٜيس

ػلٛٞز



زض نٞضر ذطٝج چطى ثيف اظ ١ 6لش ٠ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يسزض ؿيط ايٜهٞضر:



ُٞـ ضا ثٞؾئ ٠كشئُ ٠صاضي ذكي ًٜيس



ثٗ ٠سر  14ضٝظ آٛشي ثيٞسيي ثس١يس



خ٢ز ديِيطي ثي٘بضي  2ضٝظ ثؼس ٗطاخؼًٜ ٠س.



١يچ زضٗبٛي الظٕ ٛيؿز

ُٞـ ٝخٞز
ٛساضز

ست ٝز ٝاظ ٛكب ٠ٛاظ ٛكب١ ٠ٛبي

ُٔٞزضز

 يي ٞٛثز ثٜعاسي ٚدٜي ؾئي )6- 3- 3(ٚػًالٛي سعضين ًٜيس

ظيط ضا زاقش ٠ثبقس (زٛ ٝكب٠ٛ

اؾشطدشًًٞٞي

 ست ثباليبٗؿبٝي 38.5زضخ ٠اؾشبٗيٜٞك ٚثس١يس.

يب ثيكشط اظ ٛكب١ ٠ٛبي ضزيق



ؾجع ضا ٛساقش ٠ثبقس)
 اُطٝزا زضحٔن
ٜٓ لبزٞٛدبسي هساٗي ُطزٙ
 هطٗعي ٜٗشكطٓٞظ١ ٟب
ثبٛوبٌ دشكي ضٝي ًبٕ ٛطٕ









ثٗ ٠بز ض سٞنيًٜ ٠يس ً ٠چ ٠ظٗبٛي كٞضاً ثطُطزز




آيب وٛدن تت دارد؟

زضنٞضر زاقشٚ

ثيٕبري

١طيي اظ ٛكب١ ٠ٛبي ذُط يب

تت دار

ؾلشي ُطزٙ

خيّي
ؽذيذ

(اظَطين سبضيرچ ،٠احؿبؼ زاؿي يب زضخ ٠حطاضر ثبالي  37زضخ ٠ظيط ثـْ)
اٌز ثّ ٝعئٛاَ وٙيذ
ثطاي چٗ ٠سسي ؟ -آيب ثيكشط اظ  7ضٝظ ١ط ضٝظ ست ًطز ٟاؾز؟

 ثزاي پيؾىيزي اسپبييٗ آٔذٖ لٙذ خ ٖٛدرٔبٖ وٙيذ
 يه ٘ٛثت اعتبٔيٛٙفٗ ثزاي تت ثبالي 38.5درخ ٝثذٞيذ
 اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبعت را ثذٞيذعپظ وٛدن را فٛراً
ارخبع دٞيذ.

 درصٛرت ػذْ أىبٖ ارخبع ثزاعبط تؾخيصٟبي افتزالي
خٛاة آِٛدٌي غيزػبدي ،وبٞؼ عؽح ٛٞؽيبري يب تؾٙح

ٔؼبي ٝٙوٙيذ
 زضخ ٠حطاضر ثسٙ ؾلشي ُطزٙٛ-كب١ ٠ٛبي ٗٞيؼي *

 -ثثٞضار دٞؾشي

(خذ ،) 10 َٚدرٔبٖ ٔٙبعت راتبسٔبٖ ارخبع ا٘دبْ دٞيذ.
زاقشٛ ٚكب١ ٠ٛبي ٗٞيؼي*

يب

ثيٕبري

 زضنٞضر زاقشٛ ٚكب١ ٠ٛبي ٗٞيؼي ،ثيكشطاضظيبثي(خس16ّٝلًٜ)10يس.

تت دار

 زضنٞضر زاقش ٚثثٞضار دٞؾشي ،ثيكشطاضظيبثي(خس17 ّٝلًٜ)11يس.


ثثٞضار دٞؾشي










…………

ثطاي ست ثبال يب ٗؿبٝي 38.5اؾشبٗيٜٞك ٚثس١يس.

وٙتزَ وٛدن اس ٘ظز وٓ ٚس٘ي
آيب ٜٗحٜي ضقس ًٞزى هجالُضؾٖ قس ٟاؾز؟



اٌز ثّي :

دؽ اض ضؾٖ ٝظًٞ ٙزى زض ًبضر ضقس ثب

ؼجم ٝثٙذي

ٝظ ٙهجٔي اٗٝوب يؿًٜ ٠يس.

وٙيذ

ظيط يبُٜٗجن ثط ٜٗحٜي
هطٗع( - 3اٛحطاف ٗؼيبض)

عٛء تغذي ٝؽذيذ يب

اٌز وٛدن ثيٕبري خذي ديٍزي دارد  .ف ٛراً ا ٚرا ٕٞزاٜ

وٓ ٚس٘ي ؽذيذ

ٔبدرػ ث٘ ٝشديىتزيٗ ثيٕبرعتبٖ ارخبع دٞيذ زض ؿيطايٜهٞضر
ثطاؾبؼ ٗوساضاٛحطاف ٗؼيبض(ٚ)SDسٖ ث ٝلذ

يب زضنس آ ، ٙاضظيبثي

ٝزضٗبٜٗ ٙبؾت(نلح ) 20 ٠ضا اٛدبٕ ز١يس
ثبالي ٜٗحٜي هطٗع ( - 3اٛحطاف

رػ دارد
اختالَ د

 ثطضؾي ٝيؼيز سـصيٝ ٠ؿصاي ًٞزى ٗٝكبٝض ٟثب ٗبزض (َجن چبضر
سـصيٗٝ ٠كبٝض)ٟ

ٗؼيبض) ٓٝي ٗٞاظي ٝنؼٞزي

 اُطٗكٌْ زضؿصا ٛٝح ٟٞسـصي ٠زاضز

ثبٜٗحٜي ضقس ٘ٛي ثبقس

 5ضٝظثؼسديِيطي

ًٜيس.
 سٞني ٠ثٗ ٠بزض ً ٠چ ٠ظٗبٛي كٞضاً ثطُطزز
 ثطاي اذشالّ ضقس ًٞزى ظيطيٌؿبّ ١2لش ٝ ٠ثبالي يٌؿبّ يٌ٘بٟ
ثؼسديِيطي ًٜيس.




 ظيط ٜٗحٜي هطٗع

عٛء تغذي ٝؽذيذ



اٌز وٛدن ثيٕبري خذي ديٍزي دارد .فٛراً ا ٚرا ٕٞزاٜ
ٔبدرػ ث٘ ٝشديىتزيٗ ثيٕبرعتبٖ ارخبع دٞيذ زض ؿيطايٜهٞضر

( - 3اٛحطاف ٗؼيبض)

ثطاؾبؼ ٗوساضاٛحطاف ٗؼيبض(ٚ)SDسٖ ث ٝلذ يب زضنس آ ، ٙاضظيبثي
ٝزضٗبٜٗ ٙبؾت(نلح ) 20 ٠ضا اٛدبٕ ز١يس.
ثبالي ٜٗحٜي هطٗع

رؽذ ٘بٔؼّْٛ

( - 3اٛحطاف ٗؼيبض)

وٙتزَ ٚظؼيت ٚاوغيٙبعئٚ ٖٛصزف ٔىّٕٟبي دارٚئي وٛدن ٔؽبثك ثب دعتٛراِؼُٕ ٞبي ٔٛخٛد

 ثطاؾبؼ ٗوساضاٛحطاف ٗؼيبض(ٚ)SDسٖ ث ٝلذ

يب زضنس آ، ٙ

ح ) 18 ٠ضا اٛدبٕ ز١يس.
اضظيبثي ٝزضٗبٜٗ ٙبؾت(نق

يبفتٞ ٝبي وٕىي

سكريم
ٗ LP ثجز

ٔٙٙضيت

تؾٙح ٘بؽي اس تت

درٔبٖ

 زض قطايُي ً LP ٠اٌٗب ٙدصيط ٛجبقس ،ؾلشي ُطز ٙيب ثطآٗسُي كٛٞشبْٛ
(ٗؼ٘ٞالً ػٔز ػسٕ

ٞ١قيبضي ٘ٛي ثبقس)

اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبعت را

ثس١يس ٝثطاي

ديكٌيطي اظدبيي ٚآٗس ٙهٜس ذ ٙٞزضٗبًٜ ٙيس عپظ

 ضاـ ١بي دٞؾشي ث ٠نٞضر دشكي ( ً ٠كوٍ زض ٜٜٗػيز ًٌِٜٜٗٞي زيسٗ ٟي قٞز)

وٛدن را ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس.

 ح٘الر هجٔي سكٜح ١بي ًٞسب ٟثسٛجبّ ست

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

 ثطُكز ٞ١قيبضي ثالكبنٔ ٠دؽ اظ هُغ سكٜح
 ست ثبال

 ؾ ٚثيٗ 6 ٚب ٟسب  5ؾبّ

ُ ؿشطـ الٕ ذٗ ٙٞحيُي َجيؼي اظٛظطٗبالضيب (زض ٜٗبَن ٗبالضيب ذيع)
ٞيپٌّٛيغٕي (٘١يك ٠ثبيس ث ٠زٛجبّ ػٔز آٙ

 دبيي ٚثٞزٗ ٙيعا ٙهٜس ذ ٠ً ٙٞث ٠زضٗب ٙثب ًُٔٞع دبؾد ٗي ز١س.

ؾذؽ ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

ُكز )

تزٔٚبي عز
ؽٛن

(ٗي سٞاٛس ايدبز ذٞاة آٓٞزُي يب ػسٕ ٞ١قيبضي ًٜس

ٗ ٝؼ٘ٞالً ٗٞخت سكٜح ٘ٛي قٞز)

ٝ خٞز ػالئٖ يب شًط ؾبثو ٠يطث ٠ث ٠ؾط

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

 ػالئٖ قٞى

 -ثطاي ًٞزى ضٍ ُط كش ٝ ٠ؾطيؼبً ٗبيؼبر ٝضيسي ضا

 ضاـ ١بي دٞؾشي ث ٠نٞضر دشكي

آؿبظ ًٜيس (.چبضر ق٘بض ، 5 ٟنلح) 14 ٠

 ػالئٖ زظ١يسضاسبؾي ٙٞقسيس

ٌّٔٛزِ٘ٛٚفزيت حبد ثب ا٘غفبِٛپبتي

ًُٔٞع ٝضيسي ثس١يس ( .چبضر ق٘بض 8ٟنلح) 14 ٠

 اكعايف ككبض ذٙٞ

ؾذؽ ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس
ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

 سٞضٕ نٞضر يب ازٕ ٗحيُي

ٝ خٞز ذ ،ٙٞدطٝسئي ٚيب ُٔ Castج ّٞهطٗع زض ازضاض

وتٛاعيذٚس ديبثتي

 هٜس ذ ٙٞثبال

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

 ؾبثو ٠دطٞٛقي  ٝدطازضاضي  ٝدطذٞضي

 سٜلؽ ١بي اؾيسٝسيي (ػ٘ين  ٝؾرز)

ٔغٕٔٛيتٟب

 ؾبثوٗ ٠هطف زاض١ٝب يب ٗٞاز ٗرسض

 ؾبثو ٠س٘بؼ ثب ؾ٘ٞٗ ، ٕٞاز قي٘يبئي

ثطحؿت ٞٛع آ ،ٙاهسإ هجْ اظاضخبع (قؿشكٞي
ٗؼس)… ٟضااٛدبٕ ز١يسٝكٞضا ث ٠ثي٘بض ؾشب ٙاضخبع
ز١يس

خذ -12 َٚتؾخيص ٞبي افتزالي عزفٔ ٝشٔٗ

 تؾخيص ٞبي افتزالي عزف ٝيب تٙفظ ٔؾىُ ( :ثذٚ ٖٚيش٘يً  ٚاعتزيذٚرتؾخيص
پ٘ٛٔٛٙي

ٔبالريب








دبى ثٞز ٙضي ٠زض ؾ٘غ

٘برعبيي لّجي







عيب ٜعزفٝ

ض َٛدطيسُي قسيس ًق زؼر
ُٞٔٞ٘١ثي ٚظيط ُ 6طٕ زض زؾي ٓيشط

ث ٠نلحٗ 20 ٠طاخؼًٜ ٠يس

ؾٞكْ هٔجي  -ضيشٖ ُبٓٞح

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

اكعايف ككبض ٝضيس خُٞٞالض
ضاّ ١بي  fineزض هبػس ٟضي١ ٠ب
سـييط ٗحْ يطثApex ٠
ًجس ثعضٍ هبثْ ٓ٘ؽ

ح٘الر ؾطك ٝ ٠ثسٛجبّ آ ،ٙنساي خيؾ ٗبٜٛس ،اؾشلطاؽ ،ؾيبٞٛظ  ٝآد٠ٜ
كوسا ٙست
كوسا ٙسبضيرچ ٠سعضين ٝاًؿ ٚؾُ ٠ب٠ٛ

ٟةنلحٗ 20 ٠طاخؼًٜ ٠يس

ٝخٞز ؾبثو ٠ذلِي ٛبُ٢بٛي
ثطٝظ ٛبُ٢بٛي اؾشطيسٝض  ٝزيؿشطؼ سٜلؿي
ٝخٞز ٜٗبَن كًٞبّ ٝيع يب ًب١ف نسا١بي سٜلؿي

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

ٗبسيش ٠ؾِٜي زض زم ضي٠

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

ثطٝظ ٛبُ٢بٛي
نسايي ثب ضظٛٝبٛؽ ثبالزض زم زض يي َطف ضي٠

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

خغٓ خبرخي





آٔپيٓ



پٛٔٛٙتٛراوظ





 ؾبثو ٠س٘بؼ ثب كطز ٗجشال ث ٠ؾْ
 ػاليٖ زاّ ثط ٝخٞز ٗبيغ زض دٔٞض
سٜلؿي)

ث ٠نلحٗ 20 ٠طاخؼًٜ ٠يس

ؾطكٗ ٠عٗ١3( ٚلشٝ ٠ثيكشط)

اذشالّ ضقس Wasting -يب ًب١ف ٝظٙ

ؾبثو ٠س٘بؼ ثب كطز ٗجشال ث ٠ؾْ

ٝخٞز ػاليٖ ضازيُٞطاكيي زض  CXRث ٠نٞضر ً٘ذٌٔؽ آٝي ٠يب

ؾْ اضظٛي

عيب ٜعزفٝ

 ست ٗعٗ ٚيب ٗشٜبٝة

ث ٠نلحٗ 2 ٠طاخؼًٜ ٠يس

ث ٠نلحٗ 19 ٠طاخؼًٜ ٠يس





عُ

ضاّ ١بي ذك ٚزض ؾ٘غ ضي٠
سًٞكيس ٟقس ٙثرف سحشبٛي هلؿ ٠ؾي، ٠ٜدطـ دط١ ٟبي ثيٜي
سٜلؽ سٜس زض ًٞزى ست زاض

إٓ٘ي ؽذيذ

8

ؾطك٘١ ٠طا ٟثب سٜلؽ سٜس

دبضاظيش٘ي ثبال زض اؾ٘يط ذٗ ٙٞحيُي

ظٛسُي يبٗؿبكطر ثُٜٗ ٠وٗ ٠بالضيبذيع

زض ٗٞضز ٗبالضيبي قسيس سٜلؽ ػ٘ين (اؾيسٝسيي ) /سًٞكيس ٟقسٙ

ثرف سحشبٛي هلؿ ٠ؾي٠ٜ



عُ

يبفتٞ ٝبي وٕىي

درٔبٖ

تؾخيص

قيلز ٗسيبؾشٚ

يبفتٞ ٝبي وٕىي
ً ب١ف ٝظ - ٙثي اقش٢بيي  -ػطم قجب٠ٛ
 ثعضُي ًجس َ ٝحبّ

زضٗبٙ
ث ٠نلح19 ٠
ٗطاخؼًٜ ٠يس

(ٗبسيش ٠زض زمً -ب١ف نسا١بي

 ح٘الر ؾطك ٝ ٠ث ٠زٛجبّ آ ٙنساي خيؾ ٗبٜٛس ،اؾشلطاؽ  ،ؾيبٞٛظ يب آد٠ٜ
 ذٛٞطيعي ظيط ٗٔشح٘٠
ٛ جٞز سبضيرچٝ ٠اًؿيٜبؾي ٙٞؾُ ٠ب٠ٛ

خغٓ خبرخي

ٝ خٞز ؾبثو ٠ذلِي ٛبُ٢بٛي يب ثطٝظ ٛبُ٢بٛي اؾشطيسٝض  ٝزيؿشطؼ سٜلؿي

آعٓ

 سبضيرچٝ ٠يعٛيَ ػٞز ًٜٜس ،ٟثس ٙٝاضسجبٌ ثب ؾطك ٝ ٠ؾطٗبذٞضزُي

ٝ خٞز ٜٗبَن كًٞبّ ٝيع يب ًب١ف نسا١بي سٜلؿي

 دطٞ١ايي ضي ٠زضCXR
 سٜلؽ ًٞسب، ٟثبظزٕ َٞالٛي ً،ب١ف PFR

ث ٠نلح19 ٠
ٗطاخؼًٜ ٠يس.
ث ٠ثي٘بضؾشبٙ
اضخبع ز١يس

ث ٠نلح19 ٠
ٗطاخؼًٜ ٠يس

 دبؾد ذٞة ث ٠زاض١ٝبي ُكبز ًٜٜس ٟثطٛٝف
ٔحزوٟبي ٔحيؽي

 ؾبثو ٠س٘بؼ َٞالٛي ثب زٝزؾيِبض يب ٗٞازآٓطغٙ

ثز٘ٚؾىتبسي () …ٚCF

 سبضيرچ ٠اثشال ث ٠ؾْ يب آؾذيطاؾي ٙٞخؿٖ ذبضخي

 ؾبثو ٠حؿبؾيز (ذبضـ ٝآثطيعـ چكٖ) يب آٓطغي زضذٞز يب ذبٞٛازٟ
ٝ ظُ ٙيطي ٛبٜٗبؾت FTT/
 ذٍٔ چطًي ،سٜلؽ ثس ثٞ

سٞني ٠ث٠
دط١يعاظآٓطغٝ ٙزٝز
ث ٠ثي٘بضؾشبٙ
اضخبع ز١يس

ً الثي َٜاِٛكشب/ ٙدطٝالدؽ ضًشٕٞ

آ٘ٔٛبِي ٞبي
ٔبدرسادي()GER

 اؾشلطاؽ ِٜ١بٕ يبثؼساظؿصا
ٝ ظُ ٙيطي ٛبٜٗبؾت FTT/

عيٛٙسيت

 حؿبؾيز نٞضر ِٜ١بٕ ككبض ضٝي ؾيٜٞؼ زضُيط

 ػالئٖ سٜلؿي(ثطٌٞٛٝاؾذبؾٖ،اؾشطيسٝض،آد،٠ٜدٜٛٞٗٞي ٌٗطض)

ث ٠نلح٠

 سطقحبر چطًي ثيٜي

ٗطاخؼًٜ ٠يس

ٝ خٞز ػلٛٞز  ٝيب احش٘بّ ٝخٞزآ ٙزض ٗبزض  ٝيب ؾبيط ذٞا١طا ٝ ٙثطازضاٙ

ث ٠ثي٘بضؾشبٙ

 ؾطزضز
اختالَ ايٕٙي
(ايذس)

ث ٠ثي٘بضؾشبٙ
اضخبع ز١يس

 سبضيرچ ٠زضيبكز ذٙٞ
FTT 
 ثطكي ز١ب، ٙدبضٝسيسيز ٗعٗٚ

اضخبع ز١يس.

 ػلٛٞز دٞؾشي ثب ١طدؽ ظٝؾشط (ػلٛٞز هجٔي يب هؼٔي)
ٜٓ لبزٞٛدبسي غٛطآيعٟ
 ست ٗعٗٚ

 اؾ٢بّ دبيساض

ً الثي َٜاِٛكشبٙ
ع ٝريٝ
آة





ًب١ف نسا١بي سٜلؿي زض ٗحْ آثؿ٠
ست
٘ٛبي سيذيي زض ػٌؽ ضازيُٞطاكي ؾي٠ٜ

ث ٠ثي٘بضؾشبٙ
اضخبع ز١يس.
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سكريم
آعٓ

يبفتٞ ٝبي وٕىي
 سبضيرچٝ ٠يعٛيَ ػٞز ًٜٜس ،ٟثس ٙٝاضسجبٌ ثب ؾطكٝ ٠
ؾطٗبذٞضزُي
 دطٞ١ايي ضي ٠زضCXR

زضٗبٙ
ث ٠نلحٗ 17 ٠طاخؼ٠
ًٜيس.

تؾخيص
وزٚح
ٚيزٚعي



 سٜلؽ ًٞسب، ٟثبظزٕ َٞالٛي ً،ب١ف PFR

ثز٘ٚؾيِٛيت






ٚيش٘يً ٔ ٜزاٜ
عزف ٝيب
عزٔبخٛردٌي








خغٓ خبرخي





CF

ث ٠نلحٗ 17 ٠طاخؼ٠
ًٜيس

اپيٍّٛتيت

ثبظزٕ َٞالٛي
ٝيعٛيَ ٘١يكٗ ٠طسجٍ ثب ؾطك ٝ ٠ؾطٗبذٞضزُي
كوسا ٙسبضيرچ ٠كطزي يب كبٗئي آؾٖ ،اُعٗب يب ست يٛٞد٠

زضٗب ٙػالٗشي اٛدبٕ
ز١يس.

ديفتزي

ثبظزٕ َٞالٛي
ًب١ف ٝضٝز ٞ١ا ( ٝزض ٗٞاضز قسيس اٛؿساز ضا١ ٟبي ٞ١ايي)

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس

كوسا ٙدبؾد ثُ ٠كبز ًٜٜس١ ٟبي ثطٛٝف

آ٘ٔٛبِي ٞبي
ٔبدرسادي
( ٝ ظُ ٙيطي ٛبٜٗبؾت FTT/
)GER
 ػالئٖ سٜلؿي(ثطٌٞٛٝاؾذبؾٖ،اؾشطيسٝض،آد،٠ٜدٜٛٞٗٞي ٌٗطض)



٘ٛبي ٗ Bull neckطث ٌٞث ٠ثعضُي ؿسز ٜٓلبٝي ٝ

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخب ع


خغٓ خبرخي
آ٘ٔٛبِي
ٔبدرسادي

ػالئٖ ًالدؽ ضيً( ٠ب١ف ٝضٝز ٞ١اٗ ٝبسيش ٠زضزم )

 اؾشلطاؽ ِٜ١بٕ يبثؼساظؿصا

Drooling
ُطكشِي نسا

ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس.



 ٝ Airقيلز ٗسيبؾش ٚزضضازيُٞطاكي ٝ

 ذٍٔ چطًي ،سٜلؽ ثس ثٞ
ً الثي َٜاِٛكشب/ ٙدطٝالدؽ ضًشٕٞ




زيؽ د٠ٜ






زاضاي قسر ً٘شط ٛؿجز ثٝ ٠يعٛيَ ٘١طا ٟآؾٖ

ٝ ظُ ٙيطي ٛبٜٗبؾت FTT/

زض نٞضر اضسجبٌ ثب ؾطذيٝ ،خٞز ػالئٖ ؾطذي
ست
ثيوطاضي

ز١يس

ازٕ

دبؾد ذٞة ثُ ٠كبز ًٜٜس١ ٟبي ثطٛٝف
سبضيرچ ٠ذلِي يب ٝيعٛيَ ٛبُ٢بٛي
ٝيعٛيَ يي َطك٠



نساي ذكٚ
اظٗؼبيُٞٔ ٠ٜ
ٝزؾشٌبضي ًٞزى
ثذط١يعيسٝاٝضاكٞضا ث٠



دطٞ١ايي ضي ٠زض ضازيُٞطاكي

trapping 
ضظٛٝبٛؽ ثبال




دبؾد ذٞة ث ٠زاض١ٝبي ُكبز ًٜٜس ٟثطٛٝف
آٝي ٚح٘ٔٝ ٠يع زض ًٞزى ظيط  2ؾبّ
ٝخٞز ٝيع زض ظٗب ٙحساًثط قيٞع ثطٛٝكيٓٞيز ١بي كهٔي




يبفتٞ ٝبي وٕىي
ؾطك ٠دبضؼ ٗبٜٛس
زيؿشطؼ سٜلؿي

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس
ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس

درٔبٖ
ث ٠نلحٗ 17 ٠طاخؼ٠
ًٜيس





هطٗعي زض ُٔٞ
ؿكبي ذبًؿشطي زض كبضٌٛؽ
سطقحبر ذٛٞي ثيٜي
كوسا ٙقٞا١سي زاّ ثط سعضين ٝاًؿ ٚؾُ ٠ب٠ٛ
سبضيرچ ٠ذلِي ٛبُ٢بٛي

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس

ٝخٞز اؾشطيسٝض اظ ظٗب ٙسٓٞس

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس

زيؿشطؼ سٜلؿي

سكريم

يبفتٞ ٝبي وٕىي
 حؿبؾيز ؾٞدط ادٞثيي يب ظاٝيcosto.vertebral ٠

ػف٘ٛت
دعتٍب ٜادراري ُ طيِٜ١ ٠بٕ زكغ ازضاض
 سٌطض ازضاض

 ثي اذشيبضي ازضاض ثبٞٛي(٠هجال ًٜشطّ ازضاضزاقش ٠اؾز)

 ٝWBC ثبًشطي ثب سؿز ٛيشطير ٗثجز زض آظٗبيف ازضاض

عپتي عٕي

اضخبع ث٠
نلح16 ٠
ٗطاخؼًٜ ٠يس.

ٛ بذٞقي خسي ثس ٙٝزٓيْ ٝايح

ث ٠ثي٘بضؾشبٙ
اضخبع ز١يس

ٛ بذٞقي خسي ثس ٙٝزٓيْ ٝايح

ث ٠ثي٘بضؾشبٙ

 دٞضدٞضا – دشكي

 قٞى ١ ،يذٞسطٗي زض قيطذٞاض
تيفٛئيذ

درٔبٖ
ث ٠ثي٘بضؾشبٙ
اضخبع ز١يس
زض نٞضر
ػسٕ اٌٗبٙ

 حؿبؾيز قٌ٘ي
 قٞى

اضخبع ز١يس

ُ يدي
ٔبالريب

ُ ؿشطـ الٕ ذٗ ٙٞحيُي ٗثجز
 ًٖ ذٛٞي قسيس
 ثعضُي َحبّ

ايذ س

ٔٙٙضيت

اٚتيت ٔذيب





ديت
ٔبعتٛئي
اعتئٔٛيّيت






آرتزيت عپتيه




ػف٘ٛت پٛعت  ٚثبفت
٘زْ



پ٘ٛٔٛٙي




ٗ LPثجز
ؾلشي ُطزٙ

اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبعت
را ثس١يسٝثطاي ديكٌيطي اظدبيي ٚآٗسٙ

كٛٞشب ْٛثطآٗسٟ
ضاـ ١بي ًًِٜٜٗٞٞبّ ( دكشي  ،دٞضدٞضا)

هٜس ذ ٙٞزضٗبًٜ ٙيس عپظ وٛدن را
ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

دطزُٞ ٟـ هطٗع زض ٗؼبي ٠ٜثب اسٞؾٌٞح

ث ٠نلحٗ 18 ٠طاخؼًٜ ٠يس

ذطٝج چطى اظ ُٞـ
زضز ُٞـ
سٞضٕ زضزٛبى ثبال يب دكز ُٞـ

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

حؿبؾيز ٗٞيؼي
اٗشٜبع اظ حطًز زاز ٙاٛسإ زضُيط

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

اٗشٜبع اظ سحْ٘ ٝظٙ
ٗلهْ ُطٕ  ،حؿبؼ ٗ ٝشٞضٕ

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

ؾٔٓٞيز

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

ديٗٞيٞظيز ( ػلٛٞز چطًي ػًالر)
ؾطك٘١ ٠طا ٟسٜلؽ سٜس

آثغ ٝحّك








عيٛٙسيت

ضاّ ١بي ذك ٚزض ؾ٘غ ضي٠

ػالئٖ ؾطك ٝ ٠ؾطٗبذٞضزُي

زضٗب ٙػالٗشي ًٜيس

كوسا ٙػالئٖ ؾيؿش٘يي
سطيؿ٘ٞؼ

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

اٛحطاف ثبكز ٛطٕ زاذْ حٔن
ٗكٌْ ثٔغ  ٝهٞضر زاز ٙثعام
حؿبؾيز ؿسز ٜٓلبٝي ُطزٙ

 حؿبؾيز نٞضر ِٜ١بٕ ككبض ضٝي ؾيٜٞؼ
زضُيط
 سطقحبر ثيٜي چطًي
 ست ثبال
 ؾطزضزيٌُطك٠
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ث ٠نلحٗ 2 ٠طاخؼًٜ ٠يس

 سًٞكيس ٙقس ٙثرف سحشبٛي هلؿ ٠ؾي٠ٜ
،دطـ دط١ ٟبي ثيٜي
ػف٘ٛت ٚيزٚعي
دعتٍب ٜتٙفظ فٛلب٘ي

ث ٠ثي٘بضؾشبٙ
اضخبع ز١يس






ث ٠نلح20 ٠
ٗطاخؼًٜ ٠يس

 ظضزي

 ػالئٖ ػلٙٞر (HIVث ٠خسِٛ 12 ّٝبًٜ ٟيس )

سشكريم

يبفتٞ ٝبي وٕىي

زضٗبٙ

 ؾ ٚثيكشطاظزٝؾبّ

ث ٠نلحٗ 18 ٠طاخؼًٜ ٠يس

خذ 18 َٚتؾخيص ٞبي افتزالي ٞبي تت ثيؾتز اس  7رٚس

خذ - 17 َٚتؾخيص ٞبي افتزالي تت ٕٞزا ٜراػ
سكديم
ؾطذي

يبكش١ ٠بي ًٌ٘ي

 ضاـ سيذيي ؾطذي

 ؾطك ، ٠آثطيعـ ثيٜي – هطٗعي
 ظذ٘٢بي ز١بٛي

زضٗبٙ
زضٗب ٙػالٗشي ًٜيس

 س٘بؼ اذيط ثب كطز ٗجشال ث ٠ؾطذي

ثٗ ٠بزض ثِٞئيس چٞٗ ٠هغ كٞضي
ثطُطزز.
َجن زؼ سٞضآؼْ٘ ًكٞضي
ُعاضـ زاز ٟقٞز.

ػلٛٞش٢بي ٝيطٝؾي

 ػالئٖ ؾيؿش٘يي ذليق

زضٗب ٙػالٗشي ًٜيس

ػلٛٞز
ًًِٜٜٗٞٞبّ

 ضاـ ١بي دكشي يب دٞضدٞضا

ً سٝضر هطٛي٠

 ػسٕ ٝاًؿيٜبؾي ٙٞؾطذي

 ضاـ ١بي ؿيط اذشهبني ُصضا
ً( Bruisingجٞزي)
 قٞى

 ؾلشي ُطز ( ٙزض نٞضر ٝخٞز ٜٜٗػيز)
ٗر٘ٔي

 ضاـ ٗبًٞٓٞدبدٓٞط ثباكعايف آ ٙزضچي١ ٚبي دٞؾشي
 هطٗعي حٔن،دشكي ضٝي ًبٕ ،ظثب ٙسٞر كطِٛي
Pastia Lines 

ًبٝاظاًي

 ست 5ضٝظَٞٝالٛي سط

ٓي ٗٞضف قجي ٠ؾطذيٗ،ر٘ٔي
 ضاـ ح
 دطذٛٞي زَٝطك ٠ثٓٞجبض ٗٔشح٘ ٠ث ٙٞسطقح چطًي

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس
اهساٗبر ديكِيطي اظ ػقٛٝز
ضا اٛدبٕ ز١يس.
يي ٞٛثز ثٜعاسي ٚدٜي ؾئيٚ
( )6-3-3ػًالٛي سعضين ًٜيس
ثطاي ست ثباليبٗؿبٝي 38.5
زضخ ٠اؾشبٗيٜٞك ٚثس١يس
ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

سفذيم

آثؿ٠

ػلٛٞز ؾبٓ٘ٛٞال
ؾْ

ثطٝؾٔٞظيؽ
( قٜبذز قيٞع
ثي٘بضي زض ُٜٗو٠
حبئع ا٘١يز ٗي
ثبقس)

ًبالآظاض
( قٜبذز قيٞع ثي٘بضي
ثبقس)

ست ضٗٝبسيؿ٘ي

 ظضزي

ً جس َ ٝحبّ ثعضٍ  ٝحؿبؼ
 سبضيرچ ٠ست ػٞز ًٜٜسٟ

ُ ؿشطـ ذٗ ٙٞحيُي ثطاي ثٞضٓيب

ًٞ زى ثب ثي٘بضي ؼٓ ّٞزاؾي قٌْ ( اٝؾشئٗٞئيز يب آضسطيز زض قيطذٞاض)






ؾبثو ٠س٘بؼ ثبكطزٗؿّٔٞ
ًب١ف ٝظٙ
ثي اقش٢بيي – ػطم قجب٠ٛ
ػالئٖ ؾيؿش٘يي
ثعضُي ًجس يب َحبّ









ست ٗسا ٕٝيب ٗعٗ ٚػٞز ًٜٜسٟ
ثي حبٓي
زضز ػًالٛي اؾٌٔشي
زضز هؿ٘ز سحشبٛي ً٘ط يب زضز ٗلهْ ١يخ
ثعضُي َحبّ
ًٖ ذٛٞي
ؾبثوٗ ٠هطف قيط ٛدٞقيسٓٝ ٟجٜيبر ؿيطدبؾشٞضيعٟ

 يؼق ،الؿطي
١ ذبسٞاؾذِٜٔٗٞبٓي
ٛي
 ؾبيشٞح

 ؾٞكْ هٔجي ً ٠ثٗ ٠طٝض ظٗب ٌٚ٘ٗ ٙاؾز سـييط ًٜس
ٛ بضؾبيي هٔجي

ٛ جى سٜس
 Friction rub دطيٌبضز
ً طٟ

 سـييطار زضاٛسإ ١بي ٗحيُي(ازٕ ٝاضيشٖ ،دٞؾش ٠ضيعي)
ست ػٞز ًٜٜسٟ
( ثٞضٓيٞظيؽ)

 سٞز١ ٟبي حؿبؼ يب ٗشحطى
 حؿبؾيز ٗٞيؼي يب زضز

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

ث ٠نلحٗ 19 ٠طاخؼ٠
ًٜيس

 ؾطك٠

ٜٓ لبزٞٛدبسي حبزُطزٛي (ٗؼ٘ٞال يٌُطك)٠
 ضاـ دكشي – ذٛٞطيعي٢بي دٞؾشي

 ست ثسٗ ٙٝحْ ٗكرم ػلٛٞز ( آثؿ ٠ػ٘وي)

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس

 ػالئٖ ذبل ٗطث ٌٞثٗ ٠حْ زضُيط ( ؾبة كطٛيي  ،دؿٞآؼ – ضسطٝدطيشٛٞشبّ -
ضئً ، ٠ي ٝ ٠ؿيط)ٟ

زض ُٜٗو ٠حبئع ا٘١يز ٗي

 سـييطار ٓت ١بٝز١ب(ٙظثب ٙسٞر كطِٛي،هطٗعي حٔن)

يبفتٞ ٝبي وٕىي

زضٗبٙ

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

ث ٠نلحٗ 19 ٠طاخؼ٠
ًٜيس

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس

 ػلٛٞز اذيط قٜبذش ٠قس ٟاؾشطدشًًٞٞي
 آضسطيز ٗ٢بخط

اٛسًٝبضزيز
عكٛٞي

ً ب١ف ٝظٙ
 ثعضُي َحبّ
 ًٖ ذٛٞي
 ؾٞكْ هٔجي
 دشيكي

 ذٛٞطيعي٢بي ذُي زض ثؿشط ٛبذٚ
ً الثي َٜاِٛكشبٙ

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع
ز١يس

چبرت ٘ – 1ح ٜٛثبس وزدٖ راٛٞ ٜايي در وٛدن دچبر خفٍي
پيؼ ر٘ٚذ)ٜ
(آعپيزاعي ٖٛخغٓ خبرخي ٕٞزا ٜثب ديغتزط تٙفغي


در ؽيزخٛاراٖ (سيزيىغبَ)

ثِيطز
.
 قيطذٞاض ضا ثطضٝي ثبظ ٝيب ضا ٙذٞز ث ٠ُٛٞ ٠اي ثرٞاثبٛيس ً ٠ؾط ا ٝزض هؿ٘ز دبئي ٚهطاض
 ثب ثطخؿشِي ًق زؾز  5يطث ٠ث ٠دكز قيطذٞاض ثعٛيس.
 اُط اٛؿساز ٘١چٜب ٙثبهي اؾز ،قيطذٞاض ضا ثطُطزاٛيس  5ٝثبض ثب  2اِٛكز ،ككطز ٙهلؿ ٠ؾي ٠ٜضا (اظ يي اِٛكز
دبيي ٚسطاظٝؾٍ ذٍ كطيي ًٞٛ ٠ى زٝدؿشب ٙضاثٝ ٖ١ ٠نْ ٗي ًٜس)اٛدبٕ ز١يس (ُٗبثن قٌْ ظيط)

ككطز ٙهلؿ ٠ؾي٠ٜ

يطث ٠ظز ٙث ٠دكز

ًٜيس
 اُط اٛؿساز ٘١چٜب ٙثبهي اؾز ،ز١بًٞ ٙزى ضا اظ ٛظط ٝخٞز ١طُ ٠ٛٞاٛؿسازي ً ٠هبثْ ضكغ اؾزًٜ ،شطّ .
ًٜيس
زض نٞضر ٓعٗ ،ٕٝطاحْ شًط قس ٟضا ثب ظز ٙيطثٗ ٠دسز ث ٠دكز سٌطاض .
در وٛدوبٖ
 زض حبٓي ًًٞ ٠زى ٛكؿش ،٠ظا ٞٛظز ٟيب زضاظ ًكيس ٟاؾز 5،يطث ٠ثبثطخؿشِي ًق زؾز ث ٠دكز ًٞزى
ثعٛيس.
ًٜيس يي
 اُط اٛؿساز ٘١چٜب ٙثبهي اؾز ،زض دكز ًٞزى هطاض ثِيطيس  ٝزؾشب ٙذٞز ضا ث ٠زٝض ثس ٙا ٝحٔو. ٠
زؾز ذٞز ضا زضؾز زض ظيط اؾشرٞا ٙخٜبؽ ؾيًٞ ٠ٜزى ٗكز ًطز ٝ ٟزؾز زيِط ذٞز ضا ثطضٝي زؾز
ٗكز قسُ ٟصاقش ٝ ٠ث ٠ؾ٘ز ثبال ث ٠زاذْ قٌٖ ككبض ز١يس اي ٚػْ٘ ( ٗبٞٛض  ) Heimlichضا  5ثبض سٌطاض
ًٜيسُٗ( .بثن قٌْ)

ٗبٞٛضHeimlich

يطث ٠ظز ٙث ٠دكز ثطاي ثطَطف ًطزٙ
اٛؿساز ضاٞ١ ٟائي زضًٞزى زچبضذلِي

ًٜيس
 اُط اٛؿساز ٘١چٜب ٙثبهي اؾز ،ز١بًٞ ٙزى ضا اظ ٛظط ٝخٞز ١طُ ٠ٛٞاٛؿسازي ً ٠هبثْ ضكغ اؾزًٜ ،شطّ .
ًٜيس
 زض نٞضر ٓعٗ ،ٕٝطاحْ شًط قس ٟضا ثب ظز ٙيطثٗ ٠دسز ث ٠دكز سٌطاض .

چبرت ٘ -2ح ٜٛثبس وزدٖ راٛٞ ٜايي در وٛدن ٔجتال ث ٝا٘غذاد تٙفغي(يب تٛلف وبُٔ تٙفغي )
ٔ ؾىٛن ث ٝتزٔٚب ٌزدٖ ٘يغت
در وٛدن ٛٞؽيبر
 زاذْ ز١ب ٙضا ِٛبًٜ ٟيس  ٝزض نٞضر ٝخٞز خؿٖ ذبضخي آ ٙضا ذبضج ٘ٛبئيس.
 سطقحبر ٛبحي ُٞٔ ٠ضا دبى ًٜيس.
 ثًٞ ٠زى اخبظ ٟز١يس زض ضاحز سطيٝ ٚيؼيز هطاض ُيطز.

در وٛدن ثجيٟٛػ
ؾط ضا ث ٠نٞضسي ً ٠زض قٌْ ٛكب ٙزاز ٟقس ٟاؾز ذٖ ًٜيس.


 زاذْ ز١ب ٙضا ِٛبًٜ ٟيس  ٝزض نٞضر خؿٖ ذبضخي آ ٙضا ذبضج ٘ٛبئيس.
 سطقحبر ٛبحي ُٞٔ ٠ضا دبى ًٜيس.
ًٜيس
 ثب ِٛبً ٟطز ٙث ٠حطًبر هلؿ ٠ؾيُٞ ،٠ٜـ ًطز ٙث ٠نسا١بي سٜلؿي  ٝاحؿبؼ ًطز ٙسٜلؽ ٝ،يؼيز ضا ٞ١ ٟايي ضا ًٜشطّ .
ْؽىٛن ث ٝتزٔٚبي ٌزدٖ (احتٕبَ صذٔ ٝثٟٔ ٝزٞ ٜبي ٌزد٘ي)اعت :
ُ طز ٙضا ٘١بٜٛس آٛچ ٠ً ٠زض چبضر ٛ 6كب ٙزاز ٟقس ٟاؾز ،ثبثز ًٜيس.
 زاذْ ز١ب ٙضا ِٛبًٜ ٟيس  ٝزض نٞضر ٝخٞز خؿٖ ذبضخي آ ٙضا ذبضج ٘ٛبئيس.
 سطقحبر ٛبحي ُٞٔ ٠ضا دبى ًٜيس.

 ثب ِٛبً ٟطز ٙث ٠حطًبر هلؿ ٠ؾيُٞ ،٠ٜـ ًطز ٙث ٠نسا١بي سٜلؿي  ٝاحؿبؼ ًطز ٙسٜلؽٝ ،يؼيز ضاٞ١ ٟايي ضا
ًٜشطّ ًٜيس.
ثذ ٖٚخٓ وزدٖ عز فه راث ٝؼزف خّ ٛثيبٚريذ

 اٌز ػّيزغٓ ا٘دبْ الذأبت فٛق ،وٛدن تٙفظ ٘ذاؽت تٟٛئ ٝصٛٙػي ثب ثً ٔ ٚبعه را ؽزٚع
وٙيذ

چبرت ٘ -4حٚ ٜٛظؼيت دادٖ ث ٝوٛدن ثيٟٛػ

چبرت ٘ – 3ح ٜٛدادٖ اوغيضٖ

اٌزٔؾىٛن ث ٝتزٔٚب ٌزدٖ ٘يغت :
اس ؼزيك  prongيبوبتتز ثيٙي اوغيضٖ ثذٞيذ:

ًٞ زى ضا ث ٠د ٞٔ٢هطاض ز١يس سب ذُط آؾذيطاؾيً ٙٞب١ف ياثس .

 prongثيٙي

ُ طز ٙضا ً٘ي ث ٠حبٓز اًؿشبٛؿي ٙٞزضآٝضيس  ٝثطاي ثبثز  ٠ِٛزاقش ٚيي زؾز ا ٝضا ظيط ُ ٠ٛٞهطاض

 قبذ١ ٠بضازضؾز زضزاذْ ؾٞضاخ ثيٜي هطاضزازٝ ٟثب چؿت
آ ٙضا ٗحٌٖ ًٜيس.
 Catheterثيٙي
 اظ ٓ ٠ٓٞاٛساظ F 8 ٟاؾشلبزًٜ ٟيس.
 ثباؾشلبز ٟاظ ٓ ٠ٓٞكبنٔ ٠ثي ٙؾٞضاخ ثيٜي
 يي َطف ضاثبٓج ٠زاذٔي اثطٝاٛساظ ٟثِيطيس.
ً بسشط ضاث٘١ ٠ي ٚػ٘ن ٝاضز ًٜيس.
 آ ٙضاثبچؿت ٗحٌٖ ًٜيس.

ز١يس.
 ثطاي ثبثز ٗبٛسٝ ٙيؼيز ثس ٙيي دب ضا ث ٠خٔ ٞذٖ ًٜيس.

اٌزٔؾىٛن ث ٝتزٔٚبي ٌزدٖ اعت :
ًٞ oزى ضا ث ٠دكز ثرٞاثبٛيس ُ ٝطز ٙا ٝضا ثبثز ًٜيس.
 oديكبٛي ًٞزى ضااظزَٝطف ث ٠سرش ٠ثب چؿت ٗحٌٖ ًٜيس سب زض ٘١يٝ ٚيؼيز ثبهي ث٘بٛس.
 oثطاي خُٔٞيطي اظ حطًز ُطز، ٙزض َطكي ٚؾط ًٞزى ،يي ؾطٕ يي ٓيشطي هطاض ز١يس.
 oاُط ًٞزى اؾشلطاؽ ٗي ًٜس ثب  ٠ِٛزاقش ٚؾط زض اٗشساز ثسًٞ ،ٙزى ضا ث ٠د ٞٔ٢ثچطذبٛيس.

عزػت خزيبٖ اوغيضٖ را  1تبِ 2يتز دردليم ٝلزاردٞيذ

اٌز وٛدن اعتفزاؽ ٔي وٙذ ثب ٍ٘ ٝداؽتٗ عز در أتذاد
ثچزخب٘يذ.

ثذٖ ،وٛدن را ث ٝپّٟٛ

چبرت -5

٘ح ٜٛدادٖ عزيغ ٔبيؼبت ٚريذي ثزاي ٔٛارد ؽٛن (ٞيپِٕٚٛيه)

( وٛدن عٛء تغذي ٝؽذيذ ٘ذارد )

اي ٚزضٗب ٙضا كوٍ ثطاي ًٞزًي ً ٠ػالئٖ قٞى زاضز ٝذٞاة آٓٞزُي ؿيطػبزي يب ػسٕ ٞ١قيبضي زاضز اػ٘بّ ًٜيس.

ًٞ زى ضااظٛظط ٛساقش ٚؾٞء سـصي ٠قسيس  ،ثطضؾي ًٜيس ( ثطاي ًٞزى ٗجشال ث ٠ؾٞء سـصي ٠قسيس ث ٠چبضر ٗ 6طاخؼ٠
ًٜيس)
 ثطاي ًٞزى ضٍ ثِيطيس (.ثطاي اٛدبٕ آظٗبيف ١بي اٝضغاٛؽ ذُ ٙٞيطي ًٜيس)
 ؾطٕ ضيِٜط الًشبر يبٛطٗبّ ؾبٓيٝ ٚنْ ًٜيس – ُٗ٘ئ ٚقٞيس ً ٠اٛلٞظي ٙٞث ٠ذٞثي خطيب ٙزاضز.
١ طچ ٠ؾطيؼشط 20 ml/kgاٛلٞظيًٜ ٙٞيس.

عٗ /

()20 ml/kg

 2سبً٘شط اظ ٗ4ب 4( ٟسبً٘شطاظ ) 6kg

100 ml

 4سبً٘شطاظ ٗ 12ب 6( ٟسبً٘شطاظ )10kg

150 ml

 1سبً٘شط اظ  3ؾبّ ( 10سبً٘شطاظ )14kg

250ml

 3سبً٘شطاظ  5ؾبّ ( 14ســـــب )19 kg

350 ml

دؽ اظ زضيبكز حدٖ ٜٗبؾت ًٞزى ضازٝثبض ٟاضظيبثي ًٜيس.
 دؽ اظ زٗٝي ٚاٛلٞظي ٙٞزٝثبض ٟاضظيبثي ًٜيس.

اُط ث٢جٞزي حبنْ ٛكس ١ ،طچ ٠ؾطيؼشطزاز 20 ml/kg ٙضاسٌطاضًٜيس
اُط ث٢جٞزي حبنْ ٛكس ١ ،طچ ٠ؾطيؼشطزاز 20 ml/kg ٙضا سٌطاض ًٜيس

 پظ اس عٔٛيٗ ا٘فٛسي ٖٛوٛدن را ث ٝثيٕبرعتبٖ ارخبع دٞيذ
زضنٞضر ػسٕ اٌٗب ٙاضخبع زٝثبض ٟاضظيبثي ًٜيس.

 ثطاي ًٞزى ضٍ ثِيطيس( .ثطاي اٛدبٕ آظٗبيف ١بي اٝضغاٛؽ ذُ ٙٞيطي ًٜيس).
ٛيس .
ًٞ زى ضا ٝظًٜ ٙيس (يب ٝظًٞ ٙزى ضا سر٘ي ٚثعٛيس) سب ثشٞاٛيس حدٖ ٗبيؼي ضا ً ٠ثبيس زضيبكز ًٜس ٗحبؾج ٠ى
ٗ 15 ml/kgبيغ زض ػطو يي ؾبػز ثس١يس  .يٌي اظ ٗحٔ١ ّٞبي ظيط ضا ثس١يس (ث ٠سطسيت اٞٓٝيز):
 زًؿشطٝظؾبٓيٚ

 يب اُط ؾطٕ ثبال زض زؾشطؼ ٛيؿز ،ضيِٜطالًشبر :

حدٖ ضيِٜطالًشبر يبٛطٗبّ ؾبٓيٚ

ٚسٖ

دؽ اظ آٝي ٚاٛلٞظي ٙٞزٝثبض ٟاضظيبثي ًٜيس.

چبرت ٘ -6ح ٜٛدادٖ عزيغ ٔبيؼبت ٚريذي در وٛدن ٔجتال ث ٝعٛء تغذي ٝؽذيذ

اُط ث٢جٞزي حبنْ ٛكس .زضػطو 30زهيوٗ ٠يعا10 ml/kg ٙ

* FFPيب آٓجٗٞي ٚيب Packed cellيب ذ ٙٞثعٛيس
* درصٛرت خ٘ٛزيشي ثٟتزاعت خ ٖٛوبُٔ يب  Packed cellتشريك ؽٛد.

ي ) يب عٔٛيٗ ا٘فٛريٖٛ
پظ اسثٟجٛدي درٞزٔزحّ ( ٝوبٞؼ تؼذاد ٚلٛيتزؽذٖ ٘جط  ،ثٟتز ؽذٖ پزؽذٌي ٔٛيزي،وٛدن را ث ٝثيٕبرعتبٖ ارخبع دٞيذ ٚثبتٛخ ٝث ٝثٟجٛدي ٚظؼيت وّي( ٝثزلزاري ادرار) ،درثيٗ را 70 ml/ kg ٜاس
ٔحّ( 2/ 3 1/ 3 َٛيب درصٛرت ػذْ دعتزعي ريٍٙز الوتبت ٘ ،زٔبَ عبِيٗ) را در ػزض  5عبػت در ؽيزخٛاراٖ
(سيز ٔ 12ب ٚ )ٜدر ػزض  2/ 5عبػت در وٛدوبٖ (ٔ 12ب ٜتب پٙح عبَ) ثذٞيذ.
** اٌز ٕ٘ي تٛا٘يذ ثيذرً٘ ٔبيؼبت ٚريذي تشريك وٙيذٔ.مبديز  ORSرا تب سٔبٖ ديٍزي اس ؼزيك ِٔ ِٝٛؼذٜ
( )NG.tubeيب ٔبيؼبت فٛق را داخُ اعتخٛا٘ي ثذٞيذ..
ثزاي ٔٛارد ؽٛن وبردي ٛص٘يه ٚآ٘بفيالوغيه ث ٝوتبة ٔزاخؼ ٝوٙيذ.

ml kg

ml kg

4 Kg

60 ml

12 Kg

180ml

6 Kg

90 ml

14 Kg

210ml

8 Kg

120 ml

16 Kg

240ml

10 Kg

150 ml

18 kg

270ml

ٛ جى  ٝسؼساز سٜلؽ ضا زض قطٝع  ٝدؽ اظ ١ط  5- 10زهيو ٠اٛساظ ٟثِيطيس.
اٌز ػالئٕي ٔجٙي ثز ثٟجٛدي ٔؾبٞذ ٜؽذ (وبٞؼ تؼذاد ٘جط  ٚتٙفظ):
 زض عضو يي ؾبػز ثؼسي زاز )15 ml/kg( ٙضا سٌطاض ًٜيسًٞ ٝزى ضااضخبع ز١يسٝزضنٞضر ػسٕ اٌٗب ٙاضخبع
خجطا ًٖ ٙآثي ضا ث ٠نٞضر ذٞضاًي يب ثب ٓٗ ٠ٓٞؼس ٟسجسيْ ًٜيس )10ml/kg/h ( .ثطاي  10ؾبػز
ٔبَ دٞيذ وٝ
اٌز وٛدن پظ اس اِٚيٗ ٔيشاٖ (ٔ )15 ml/ kgبيغ ٚريذي ثٟجٛدي پيذا ٘ىزد ،احت
وٛدن دچبر ؽٛن عپتيه اعت فٛرا وٛدن راارخبع دٞيذٚدرثيٗ را ٜدادٖ(ٔ )4 ml/ kg/hبيغ
راتىزار وٙيذ
درصٛرت ػذْ أىبٖ ارخبع :
ٝ زؾشطؾي ث ٠ذ ،ٙٞثٗ ٠يعا 10 ml/kg ٙذً ٙٞبْٗ سبظ ٟضا ث ٠آ١ؿشِي زض ػطو  3ؾبػز سطاٛؿلٞظيًٜ ٙٞيس.
(زض نٞضر ٝخٞز ػالئٖ ٛبضؾبيي هٔجي اظ  Packed cellاؾشلبزًٜ ٟيس)
 اُط حبّ ًٞزى زض َٗ ّٞسر ؾطٕ زضٗبٛي ثسسط قس (سؼساز سٜلؽ  5ثبض زض زهيو ٠يب ٛجى  25يطث ٠زض زهيو ٠اكعايف
يبكز)  ،اٛلٞظيٝ ٙٞضيسي ضا ٗشٞهق ًٜيس ظيطا زازٗ ٙبيؼبر ٝضيسي ٗي سٞاٛس ٗٞخت ثسسط قسٝ ٙيؼيز ًٞزى
قٞزٚ .وٛدن راعزيؼب ارخبع دٞيذ.

ٌّٛن ٚريذي
س
چبرت ٘ - 8ح ٜٛدادٖ

چبرت ٘ -7ح ٜٛدادٖ ديبسپبْ روتبَ ثزاي ٔٛارد تؾٙح

 ثطاي ًٞزى ضٍ ثِيطيس (ثطاي اٛدبٕ آظٗبيكبر اٝضغاٛؽ ذُ ٙٞيطي ًٜيس) .

ديبسپبْ روتبَ ثذٞيذ:

 هٜس ذ ٙٞضا ًٜشطّ ًٜيس.

آٗخّ زيبظدبٕ ث ٠زاذْ ؾط َٛاٛؿٓٞي ) 1 ml ( ٚثٌكيس.
 زٝظ الظٕ ضا اظ ٝ
زض نٞضر اٌٗب ،ٙزٝظ زاض ٝضا ثط اؾبؼ ٝظًٞ ٙزى سؼييًٜ ٚيس .عپظ عٛسٖ را درآٚريذ.


ؾط َٛضا  4سب  5ؾبٛشي٘شط زاذْ ٗوؼس ًٞزى كط ٝثطزٗ ٝ ٟحٔ ّٞزيبظدبٕ ضا زاذْ آ ٙسرٔيًٜ ٠يس.



ثطاي ٗسر چٜس زهيو١ ٠ط ز ٝثبؾًٞ ٚزى ضا ثب ٠ِٛ ٖ١زاضيس.

 5 ml/kg اظ ٗحًُٔٞٔ ّٞع  %10ضا ثب ؾط َٛزاذْ ٝضيس سعضين ًٜيس.

عٗ ٚ /سٖ
سبً٘زاظ ٗ4ب 4( ٟسبً٘شطاظ ) 6kg
ض
2

ٔحّ10 mg/ 2 ml َٛ

 4سبً٘شطاظ ٗ 12ب 6( ٟسبً٘شطاظ )10kg

40ml

دٚس 0/ 1 ml /Kg = 0/ 5 mg /Kg

 1سبً٘شط اظ  3ؾبّ ( 10سبً٘شطاظ )14kg

60ml

 3سبً٘شطاظ  5ؾبّ ( 14ســـــب )19 kg

80 ml

 2سب ً٘شط اظ ٗ 4ب 4( ٟسب ً٘شط اظ ) 6 kg

0/5 ml = 2/ 5 mg

 4سب ً٘شط اظ ٗ 12ب 6 ( ٟسب ً٘شط اظ )10 kg

1 ml = 5 mg

 1سب ً٘شط اظ  3ؾبّ ( 10سب ً٘شط اظ )14 kg

1/25 ml = 6/ 5 mg

 3سب ً٘شط اظ  5ؾبّ ( 14ســـــــب )19 kg

1/5 ml = 7/ 5 mg

اٌز تؾٙح پظ اس  10دليم ٝادأ ٝداؽت ،دٚس د ْٚديبسپبْ روتبَ را ثذٞيذ ( .يب اُطثطاي ثي٘بض ضٍ ُطكش٠
ايس زيبظدبٕ ٝضيسي0/3 mg/kgث ٠آ١ؿشِي زضػطو 3زهيو ٠ثس١يس)
اٌز تؾٙح پظ اس  10دليم ٝثؼذي ٘يش ادأ ٝداؽت  ،دٚس ع ْٛديبسپبْ روتبَ يب فٙي تٛئيٗ15/mg/kg
ا٘فٛسي ٖٛيب* فٛٙثبرثيتبَ ػعال٘ي ثذٞيذ.
اٌز وٛدن تت ثبال داؽت :
 اؾشبٗيٜٞك ٚثس١يس.
ًٞ زى ضا ثب آثي ً ٠حطاضسف ٓٝطٕ اؾز س ٚقٞيًٜ ٠يس سب ست ًب١ف يبثس.
 ثطاي ديكِيطي اظ ذُط آؾذيطاؾي ٙٞسب ظٗبًٜ ٙشطّ سكٜح سـصيٝ ٠زاضٝي ذٞضاًي ثًٞ ٠زى ٛس١يس.


كٜٞثبضثيشبّ ٗحٔ ّٞزضآة ضا ٗي سٞاٛيس ٝضيسي سعضين ًٜيسٗ ( ٝحٔ )200 mg/ml ّٞثطاي ًٜشطّ سكٜح زض
قيطذٞاضا ٙثب زٝظ 20 mg/kgثس١يس.

صٛرت ثِٛٛط ( )5 ml/kgداد ٜؽٛد
25 ml

ديبسپبْ روتبَ

عٗ ٚ /سٖ

حدٓ ٔحٌٌّّٛ َٛش  %10و ٝثبيذ ثٝ

درصٛرت ػذْ أىبٖ ارخبع :
 دؽ اظ  30زهيو ٠زٝثبض ٟهٜس ذ ٙٞضا ًٜشطّ ًٜيس  .اُط ٜٞ١ظ دب يي ٚاؾز ،سعضين ٗ 5 ml/kgحُُٔٞٔ ّٞع  %10ضا سٌطاض
ًٜيس.
 ثٗ ٠حى ٞ١قيبضي ًٞزى ،سـصي ٠ا ٝضا قطٝع ًٜيس.
اٌز درصٛرت تغذي ٝاسرا ٜدٞبٖ أىبٖ خؽز آعپيزاعيٚ ٖٛخٛد دارد :
 سطخيحب قيط ٗبزض يب ؾطٕ هٜسي  %10يب ٗحٔ ّٞهٜسي اظ َطين ٓٗ ٠ٓٞؼس ٟثس١يس.
 ثطاي س٢يٗ ٠حٔ ّٞهٜسي  4 ،هبقن ٗطثبذٞضي ( ) 20 grقٌط ضا زض  200mlآة س٘يع حْ ًٜيس.

٘ىت : ٝاٌز ٕ٘ي تٛا٘يذ ثيذرً٘ ري ثٍيزيذ  ٚوٛدن تؾٙح ٘ذارد ٔ،حِّٟٛبي فٛق را
اس ؼزيك ِٔ ِٝٛؼذNG.tube ٜ

ثذٞيذ.

ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ي ج :درٔبٖ وٓ آثي ؽذيذ



ثيسضٗ َٛبيؼبر ٝضيسي ضاسعضين ًٜيس .اُطثي٘بضهبزضثٞٛ ٠قيس ٙاؾز زضحيٚ

درٔبٖ وٛدن در صٛرت ػذْ أىبٖ ارخبع يب لجُ اس ارخبع

اؾشلبز١بظٗبيؼبر ٝضيسي ث ٠اٝاظضا ٟز١ب ٙاٝآضاؼ ثس١يس ٗ100ml/kgحّٔٞ

زض ثي٘بضاٛي ً ٠اٌٗب ٙاضخبع ٝخٞز ٛساضز يب هجْ اظ اضخبع ٛيبظ ث ٠آٛشي ثيٞسيي زاضٛس :

ضيِٜطالًشبر (يب اُطهبثْ زؾشطؼ ٛيؿزٛ ،طٗبّ ؾبٓيَ ) ٚجن خس ّٝظيط سعضين ًٜيس،

آيب ٗي سٞاٛيس ثيسضٗ َٛبيؼبر ٝضيسي

ؾٚ

اّٝ
 30ml/kgزض

سعضين ًٜيس؟

ؾذؽ

آ٘تي ثيٛتيه تشريمي ثذٞيذ:

 70ml/kgزض

قيطذٞاضً٘شطاظٗ12بٟ

 1ؾبػز *

 5ؾبػز

ًٞزًب ٙثيف اظ ٗ12بٟ

 30زهيو٠

 2/ 5ؾبػز

ثطاي ًٞزًبٛي ً ٠ثبيس اضخبع كٞضي قٛ ٞس،آٝيٞٛ ٚثز ًٔطا ٗلٜيٌْ سعضيوي ضا ثس١يس ٝكٞضا "

* اُطٛجى ٗچ زؾز ثي٘بضٜٞ١،ظذئي يؼيق يبؿيطهبثْ ٓ٘ؽ ثبقس يٌجبضزيِطسٌطاضًٜيس.


ثي٘بض ضا ١ط  1سب  2ؾبػز ٗدسزاً اضظيبثي ًٜيس .اُطٝيغ آة ثسًٞ ٙزى ث٢شط ٛكس ٟاؾز

ؾطػز سعضين ٝضيسي ضا اكعايف ز١يس .


ثٗ ٠حى اي ٠ٌٜثي٘بضثشٞاٛسثٜٞقس ث ٠اٗٝحٔ ّٞاٝآضاؼ (حسٝز 5 ml/kgزضؾبػز)ٖ١

ثس١يسٗ:ؼ٘ٞالُ ثؼساظ 3- 4ؾبػز(قيطذٞاضا )ٙيب  1- 2ؾبػز(ًٞزًب ٙثعضُشط ).

 ثؼساظ6ؾبػز(قيطذٞاضا)ٙيب 4ؾبػز(ًٞزًب  ٙثعضُشط) ،ثباؾشلبز ٟاظَجو ٠ثٜسي ًٖ

ًٞزى ضا ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس..
 اٌز ارخبع أىبٖ ٘ذارد:

سعضين ًٔطاٗلٜيٌْ ضا ثٗ ٠سر  5ضٝظ ١ط  12ؾبػز يٌجبض سٌطاض ًٜيس.
 ؾذؽ ثب آٛشي ثيٞسيي ذٞضاًي ٜٗبؾت ثٗ ٠سر  10ضٝظ ًبْٗ زضٗب ٙضا سـييط ثس١يس.
عٗ يب ٚسٖ

ٔمذار ٔ 40:يّي ٌزْ ث ٝاساي ٞز ويٌّ ٛزْ

آثيًٞ،زى ضازٝثبض ٟاضظيبثي ًٜيس.ؾذؽ ثطاي ازاٗ ٠زضٗب ٙثطٛبٜٗٗ ٠بؾت(آق،ة

ٚسٖ ثذٖ

يبج)ضااٛشربة ًٜيس.
آيب درٔبٖ

 ثي٘بضضاثيسض َٛثطاي زضٗبٝ ٙضيسي اضخبع ز١يس.

ٚريذي(ظزف30دليم)ٝلبثُ

 اُطثي٘بضهبزضثٞٛ ٠قيس ٙاؾز ثٗ ٠بزضٛكب ٙز١يس چِ ٠ٛٞزضضإ ٟ

دعتزط اعت؟

حّٔٞ

ٗؼس (N.G.T)ٟاؾشلبزًٜ ٟيس؟

ٗ4ب ٠١سب ٗ9ب 6(٠١سب ً٘شط اظ ً 8ئُ ٞطٕ)
ٗ9ب ٠١سب ٗ12ب 8(٠١سب ً٘شط اظ ً 10ئُ ٞطٕ)

ٗ 2ئي ٓيشط =ٗ360ئي ُطٕ

 زضٗب ًٖ ٙآثي ضا ثب زازٗ ٙحٔ ّٞاٝآضاؼ اظ َطين ٓٗ ٠ٓٞؼس( ٟيبز١ب ) ٙقطٝع ًٜيس زض

ٗ12ب ٠١سب 3ؾبٓ 10(٠سب ً٘شط اظ ً 14ئُ ٞطٕ)

ٗ 2/5ئي ٓيشط =ٗ450ئي ُطٕ

١طؾبػز ٗ 20ئي ٓيشط ٗحٔ ّٞاٝآضاؼ ث ٠اظاء ١ط ًئُٞطٕ ٝظ ٙثس ٙثطاي ٗسر  6ؾبػز

3ؾبٓ ٠سب  5ؾبٓ 14(٠سب ً٘شط اظ ً 19ئُ ٞطٕ)

ٗ 3/5ئي ٓيشط =ٗ630ئي ُطٕ

ثس١يس(ٗد٘ٞػبً ٗ 120ئي ٓيشط ث ٠اظاء ١ط ًئُٞطٕ ٝظ ٙثس)ٙ



ثي٘بض ضا ١ط  1سب  2ؾبػز ٗدسزاً اضظيبثي ًٜيس:
-

اُط ًٞزى اؾشلطاؽ ٌٗطض زاقش ٠ثبقس يب ٛلد قٌٖ ظيبزسط قٞزٗ ،بيؼبر ضا آ١ؿش٠

سط (ثب ؾطػز ً٘شطي) ث ٠ا ٝثس١يس.

آيب ثي٘بض هبزض ثٞٛ ٠قيس١ ٙؿز ؟

ٗ2ب ٠١سب ٗ 4ب 4(٠١سب ً٘شط اظ ً 6ئُ ٞطٕ)

يب ٔ 5يّي ِيتز آة ٔمؽز ثزاي ٞز ٚيبَ
1000mg = 5.6 ml × 180 mg /ml
ٗ 1ئي ٓيشط =ٗ180ئي ُطٕ
ٗ 1/5ئي ٓيشط =ٗ270ئي ُطٕ

اٝآضاؼ ضا ثًٞ ٠زى ثس١س

ّٓٞ
آيب ٗي سٞاٛيس ثطاي زضٗب ًٖ ٙآثي اظ ٟ

وّزاْفٙيىُ



 اُط ًٖ آثي ثؼس اظ  3ؾبػز ث٢شط ٛكس ثي٘بض ضا ثطاي سعضين ٝضيسي اضخبع ز١يس.ثؼساظ  6ؾبػز ٗدسزاً ثي٘بض ضا اضظيبثي ًطز ٝ ٟثطٛبٗ ٠زضٗبٛي ٜٗبؾت ضا اٛشربة ًٜيس.

سٞخ: ٠
درصٛرت أىبٖ حذالُ 6عبػت پظ اس خجزاٖ وٓ آثي
فٛراً ثيٕبر را ثزاي درٔبٖ اس راٜ

،ثيٕبر را تحت ٘ظز داؽت ٝثبؽيذ تب ٔؽٕئٗ ؽٛيذ ؤ ٝبدر

ٚريذ يب ِٔ ِٝٛؼذ ٜارخبع دٞيذ

تٛا٘ذ ثب دادٖ ٔحّ َٛا.ٚآر اط اس ؼزيك دٞبٖ،وٓ آثي
ٔي
را خجزاٖ وٙذ.

ػف٘ٛت ادراري (در صٛرت ػذْ أىبٖ ارخبع )
 خٙتبٔبيغيٗ ( )4 mg/kg/dayثٔ ٝذت  7رٚس

ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ي اِف :درٔبٖ اعٟبَ در ٔٙشَ

 ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ي ة  :درٔبٖ وٓ آثي ٘غجي ثب ORS

ٔ-ؾبٚر ٜثب ٔبدر رٚي  3لب٘ ٖٛدرٔبٖ اعٟبَ در ٔٙشَ

 ORSرا ثزاي  4عبػت در ٔزوش ثٟذاؽتي درٔب٘ي يب ٔؽت ثذٞيذ
 تؼييٗ ٔمذار تمزيجي ٔحّ ORS َٛو ٝثبيغتي در  4عبػت ا َٚداد ٜؽٛد.

(دادٖ ٔبيؼبت اظبفي ،ادأ ٝتغذي ، ٝچٛٔ ٝلغ ثزٌزدد ).
 -1دادٖ ٔبيؼبت اظبفي :
 ثٔ ٝبدر ثٍٛييذ:

عٗ *

 2تبٔ 4بٜ

ٚسٖ

> 6 Kg

ٔيّي ِيتز

 200تب 400

 -وٛدن را ٔزتجبً ثب ؽيز ٔبدر تغذي ٝوٙذ .

 > 9 Kgتب6
 400تب 600

 > 11 Kgتب9

 15 Kgتب 11

 600تب 800

 800تب 1200

* اظ ؾًٞ ٚزى ظٗبٛي اؾشلبزًٜ ٟيس ًٝ ٠ظ ٙاٝضا ٘ٛيساٛيس.ثطاي ٗحبؾجٗ ٠وساض سوطيجي ٗ ORSي سٞاٛيس ٝظٙ

 -اٌز وٛدن ا٘حصبراً ؽيزٔبدر ٔي خٛرد  ORSيب آة عبِٓ  ٓٞث ٝاٚ

ًٞزى( )kgضا زض  75يطة ًٜيس.

ثذٞيذ.

 -اًط ًٞزى ثيكشطاظخس ّٝكٞم  ORSزضذٞاؾز ًطز ١ط خوسض ٗيْ زاضز  ORSثس١يس.

 -اٌز وٛدن ا٘حصبري ؽيز ٔبدر ٕ٘ي خٛرد،ثز حغت عٗ اس ٔبيؼبت سيز

 -ثطاي قيطذٞاضا ٙظيط ٗ 6ب ٠ً ٟقيط ٗبزض ٘ٛي ذٞضٛس زض َ ّٞايٗ ٚسر  100سبٗ 200ئي ٓيشط آة ؾبٖٓ

ٞز چمذر ٔيُ دارد ث ٝا ٚثذٞيذٔ .حّ، ORS َٛغذاٞبي آثىي(ٔب٘ٙذ:
عٛح ؛ ِؼبة ثز٘ح ،دٚؽ )…،يبآة عبِٓ.

 4تب ٔ 11بٜ

 12تب ٔ 23بٜ

 2تب  4عبَ

زض١طزٝض ٟثس١يس.


ثٔ ٝبدر ٘ؾبٖ دٞيذ و ٝچٍ ٝ٘ٛا .ٚآر .اط ث ٝوٛدن ثذٞذ.

 ؼزس تٟئ ٝحّ َٛا.ٚآر.اط را ث ٝدلت ثٔ ٝبدر آٔٛسػ دٞيذ.

ٔ-زتجبً ثب اعتىبٖ  ٚخزػ ٝخزػ ٝثذٞذ.

يه ثغت ٝا . ٚآر .اط ثٔ ٝبدر ثذٞيذ

٘ذ  ٚپظ اس آٖ دادٖ ا . ٚآر .اط را وٓ وٓ
-اٌز وٛدن اعتفزاؽ وزد  10دليم ٝصجزن

 ثٔ ٝبدر ٘ؾبٖ ثذٞيذ ،چٔ ٝمذار ا . ٚآر .اط را پظ اس ٞزثبر دفغ ٔذفٛع آثىي ث ٝاٚ

ادأ ٝدٞذ.
ٞ-ز ٔمذار و ٝوٛدن ٔيُ دارد ثب ؽيزٔبدر تغذي ٝوٙذ.

ثذٞذ
-وٕتز اس  2عبَ

 50تب ٔ 100يّي ِيتز پظ اس ٞز ثبر ٔذفٛع

 2-عبَ يب ثيؾتز

 100تب ٔ 200يّي ِيتز پظ اس ٞز ثبر ٔذفٛع



ثؼذ اس  4عبػت :
ٕ٘بييذ
.
وٛدن را ارسيبثي ٔدذد  ٚوٓ آثي اٚرا ؼجم ٝثٙذي-ثزاي ادأ ٝدرٔبٖ ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ي ٔٙبعت راا٘تخبة وٙيذ

ثٔ ٝبدر ثٍٛييذ:
ٔحّ ORS َٛرا ثب اعتىبٖ يب لبؽك ٔزتجبً خزػ ٝخزػ ٝثذٞذ.رد  10دليم ٝصجز وٙيذ ،عپظ ٔحّ َٛرا ث ٝآٞغتٍي
اٌز وٛدن اعتفزاؽ نثذٞذ.
تب سٔبٖ لؽغ اعٟبَ دادٖ ٔبيؼبت اظبف ٝرا ادأ ٝدٞذ.-2ادأ ٝتغذ يٝ
ٔ-3زاخؼٔ ٝدذد

چبرت ٔؾبٚر ٜثب ٔبدر را
ثجيٙيذ.

تغذي ٝوٛدن را در ٔزوش ثٟذاؽتي درٔب٘ي يب ٔؽت ؽزٚع وٙيذ.

اٌز ٔبدر ثبيذ لجُ اس اتٕبْ ثز٘بٔ ٝدرٔبٖ ة ٔزوش ثٟذاؽتي درٔب٘ي يب ٔؽت را تزن وٙذ.
-

ثٔ ٝبدر ؼزس تٟي ORS ٝرا ٘ؾبٖ ثذٞيذ.

-

ثٔ ٝبدر ٘ؾبٖ ثذٞيذ و ٝثزاي تىٕيُ دٚر ٜدرٔبٖ 4عبػت ٝچٔ ٝمذار ا.ٚآر.اط ثبيذ در
ٔٙشَ ث ٝوٛدن ثذٞذ.

-

ن آثي ثؽٛر وبُٔ  ،تؼذاد وبفي پٛدر ا .ٚآر .اط ثٔ ٝبدر ثذٞيذ.
ثزاي خجزاٖ ْ

-

ع ٝلب٘ ٖٛدرٔبٖ اعٟبَ در ٔٙشَ را ثزاي ا ٚؽزح دٞيذ.

 - 1دادٖ ٔبيؼبت اظبفي
 - 2ادأ ٝتغذ يٝ

ٔبيؼبت تٛصي ٝؽذٚ ٜچبرت ٔؾبٚر ٜثب ٔبدر

٘ح ٜٛدادٖ دارٚي خٛراوي درٔٙشَ را ثٔ ٝبدر يبد ثذٞيذ:


-

زاضٝي ٜٗبؾت ضا ثطاؾبؼ ٝظًٞ ٙزى ٗكرم ٘ٛبئيس

-

اظ ؾًٞ ٚزى ظٗبٛي اؾشلبزًٜ ٟيس ًٝ ٠ظ ٙاٝضا ٘ٛيساٛيس

-

زٓيْ زاز ٙزاض ٝضا ثٗ ٠بزض ثِٞئيس

آًٗٞؿي ؾئي )15mg/kg/dose( ٚؾ ٠ثبض زض ضٝظ ثطاي 5ضٝظ يب

-

ث ٠زهز ثطاي ٗبزض چِِٛٞي زاز ٙزاض ٝضا سٞييح ثس١يس

ًٞسطيً٘ٞؿبظ ) 4 mg/kg/dose( ّٝثطاؾبؼ سطي ٗشٞدطيٖ) زٝثبض زض ضٝظ ثطاي  5ضٝظ

-

ثطاي ٗبزض سٞييح ثس١يس َ ّٞزٝض ٟزضٗب ٙضا س٘بٕ ًٜس حشي اُط حبّ ًٞزى ث٢شط قٞز

-

آٛچ ٠ثطاي ٗبزض سٞييح زازيس هجْ اظ سطى ًطزٗ ٙطًع اظ ا ٝؾئٞاّ ًٜيس.

پ٘ٛٔٛٙي

 ػف٘ٛت حبدٌٛػ
آًٗٞؿي ؾئي )30mg/kg/dose( ٚؾ ٠ثبض زض ضٝظ ثطاي 10ضٝظ

يب

ًٞسطيً٘ٞؿبظ ) 4 mg/kg/dose( ّٝثطاؾبؼ سطي ٗشٞدطيٖ) زٝثبض ضٝظ ثطاي  10ضٝظ

دارٞٚبي ثي ظزرخبٍ٘ي يبدرٔبٖ ٞبي غيزدارٚئي:
◄ؽيز خٛار سيز ٔ 6ب ٜتغذئ ٝىزر ثب ؽيز ٔبدر
◄ٔبيؼبت فزاٚاٖ (ٔصزف ثيؾتز)

◄چبي ثبػغُ يبِيٕٛ

◄لؽز ٜوّزٚرعذيٓ

 ػف٘ٛت ٔشٔٗ ٌٛػ (ثيف اظ  14ضٝظ) :
-

اضيشطٗٝبيؿي )15mg/kg/dose( ٚؾ ٠ثبض زض ضٝظًٞ +سطيً٘ٞؿبظ ) 4 mg/kg/dose( ّٝثطاؾبؼ سطي

ٗشٞدطيٖ زٝثبض ضٝظ ثٗ ٠سر  14ضٝظ
 -زضنٞضسيٌ ٠ذطٝج چطى اظُٞـ ًٞزى ثيف اظ١ 6لش ٠ازاٗ ٠زاضز ،ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع قٞز .

◄تٕيشوزدٖ ثيٙي)پٛاروزدٖ ثيٙي

◄ ثّٙذوزدٖ عز

◄ثخٛرآة

◄ لؽغ تٕبط ثبٔحزوٟباسخّٕٝ

دٚدعيٍبر




اٛشربة ا: ّٝآًٗٞؿي ؾئي )30mg/kg/dose( ٚؾ ٠ثبض زض ضٝظ

در صٛرت خزٚج چزن ٌٛػ را ثب فتيٌّ ٝذاري خؾه وٙيذ
ُٞـ ضا حساهْ ؾ ٠ثبض زض ضٝظ ذكي ًٜيس



كوٍ اظ دبضچ ٠س٘يع  ٝخبشة آة اؾشلبزًٜ ٟيس



دبضچ ٠ضا ًٓ ٠ٓٞطز ٟزض ُٞـ ًٞزى هطاض ز١يس



 عيٛٙسيت:

◄ آثّيٕٛثبػغُ



ٝهشي ذيؽ قس آ ٙضا ذبضج ًٜيس
سب ذكي قسً ٙبْٗ ُٞـ ،كشئ ٠ضا ثُٞض ٌٗطض ػٞو ًٜيس

اٛشربة ز ًٞ: ٕٝآًٗٞؿي ًال + ) 50 mg/ kg/day(ٝآًٗٞؿي ؾئي) 25mg/ kg/day(ٚ
ؾ ٠ثبض زض ضٝظ
 قؽسكٞي ثيٜي ثبهُط ٟثيٜي ًٔطٝض ؾسيٖ
 زضٗب ٙضا سب  7ضٝظ دؽ اظ ثطَطف قسٛ ٙكب١ ٠ٛب (ٗؼ٘ٞال 14سب 21ضٝظ ) ازاٗ ٠ز١يس .

اص َٛاعتفبد ٜصحيح اساعپزي :
 .1ؾطدٞـ اؾذطي ضاثطزاضيسٗٝرع ٙاؾذطي ضاسٌب ٙز١يس
 .2ث ٠آضاٗي ٝثَ ٠طظيٌٜٞاخر ٛلؽ ذٞزضاثيط ٙٝز١يس
 .3اؾذطي ضازضحسٝز 5ؾبٛشي ٗشطزضز١ب ٙكطٝثطيس
 .4ض١بُطٗرع ٙضازضحبٓيٌ ٠ث ٠آضاٗي ٝسبؾطحساٌٗب ٙػ٘ين ٛلؽ ذٞزضاث ٠زاذْ ٗي
ًكيسككبضز١يس
 .5ثطاي حسٝز 10ثبٛيٛ ٠لؽ ضاحجؽ ًٜيس
ٛ .6لؽ ذٞزضاث ٠آضاٗي ٝث ٠نٞضر يٌٜٞاذز ذبضج ؾبظيس



آعٓ:

عيب ٜعزف( : ٝظيط ٗ 6ب ٟث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس).
عٗ ثبالي ٔ 6ب٘١ /ٜطا١ي ثب دٜٛٞٗٞي  /سكٜح /ز١يسضاسبؾي /ٙٞؾٞء سـصي ٠قسيس  /آدَٞ ٠ٜالٛي يب ؾيبٞٛظ دؽ اظ ؾطك ٠زض

ٜٗعّ ضااٛدبٕ زازٛ ٝ ٟيبظ ث ٠زضٗب ٙزاضٝئي ٛساضز.

ثي٘بضؾشب ٙثؿشطي ُطزز.زضؿيطايٜهٞضر زضٗب ٙزض ٜٗعّ:
 اضيشطٗٝبيؿي ٚذٞضاًي ( 4 )12/5 mg/kgثبض زض ضٝظ ثطاي  14ضٝظ ايً ٚبض َ ّٞثي٘بضي ضا ًٖ ٘ٛي ًٜس ثٌٔ ٠اظ ظٗب ٙاٛشوبّ

 زضنٞضر ٝخٞز زيؿشطؼ سٜلؿي يب ٝيعي َٜػٞز ًٜٜسًٟٜٜس ٟثطٛف (ؾبٓجٞسبٗ) ّٞاؾشٜكبهيُ٘بثن ظيط ػْ٘ ٝدؽ اظ

ػلٛٞز ٗي ىا١س .
 زض نٞضر ٝخٞز ست ،ثطاي زضٗب ٙدٜٛٞٗٞي ثبٞٛي ٠احش٘بٓي ،اظ آًٗٞؿي ؾئيٚ

-

زضنٞضر ثطٝظػالئٖ آؾٖ(ؾطك ،٠ذؽ ذؽ ،سِٜي ٛلؽ) ثس ٙٝؾرشي سٜلؿي

اهساٗبر ٢ِٛساضٛس ٟزضٗب ٙزض

 3 )25 mg/kgثبض زض ضٝظ ثطاي  5ضٝظ

اؾشلبزًٜ ٟيس.
 زض نٞضسي ً ٠آًٗٞؿي ؾئي ٚزض زؾشطؼ ٛجٞز ًٞ .سطيً٘ٞؿبظ -ّٝث٘١ ٠ب ٙسطسيت ً ٠زض دٜٛٞٗٞي ؿيط قسيس ُلش ٠قس .
اؾشلبزًٜ ٟيس.
 زض نٞضر اٌٗب ٙاظ ١ط ُٗ ٠ٛٞساذٔ ٠اي ً ٠ثبػث ايدبز ؾطكٗ ٠ي قٞز ثذط١يعيس ً .بض١بيي اظ خ٘ٔ ٠ؾبًكٗ ،ٚؼبي،ُٞٔ ٠ٜ
ُصاضزٗ N.G.tube ٙي سٞاٛس ثبػث ايدبز ؾطك ٠قٞز.

 30زهيو ٠اضظيبثي ًٜيس  .اُطزيؿشطؼ سٜلؿي

يبؾيبٞٛظيبػسٕ سٞاٛبئي نحجز ٝيب ٞٛقيس ٙثبهي اؾز كٞضي ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس:

آعٓ ٔتٙبٚة  :ػالئٖ آؾٖ  2ثبض ٝيب ً٘شطاظآ ٙزض١لشٗٝ ٠سر حً٘ٔٞ ٠سب ٟيبػالئٖ آؾٖ قجب٠ٛ
ً٘شطاظ2ثبضزضٗبٟ
 زضنٞضر ثطٝظح٘ٔ ٠اظؾبٓجٞسبٗٛ( ّٞجٞاليعضيب اؾخضي +آؾٖ يبض )اؾشلبز ٟقٞز (ٛجبيسثيكشطاظ 3ثبضزض١لش٠
اؾشلبز ٟقٞززضنٞضر ٛيبظ ،زضٗب ٙآؾٖ ٗسا ٕٝذليق اخطاقٞز)

 آعٓ خفيف ٔذا : ْٚػالئٖ آؾٖ ثيف اظ 3ثبضزض١لش١ ٠ٛٝ ٠طضٝظثطٝظٗي ًٜسيبػالئٖ آؾٖ قجب٠ٛ

 اظ ٗهطف ٗ٢بض ًٜٜس١ ٟبي ؾطك ،٠ؾساسيٓ ًٞ ٞٗ ،ٞشيي  ٝآٛشي ١ؿيشبٗي ٚثذط١يعيس.

ثيف اظ2ثبضزضٗبٟ

 زض نٞضر ست (زضخ ٠حطاضر  ٝ 38/5ثبالسط) ،اؾشبٗيٜٞك ٚثس١يس.

 ثُٞضٜٗظٖ ١ٝطضٝظًطٝثٓٞيٝ ٚيباظاؾشطٝئيساؾشٜكبهي (ثٌٔطٗشبظ ) ٙٝاؾشلبز ٟقٞز.

ٗ بزض ضا سكٞين ًٜيس سـصي ٠ثب قيطٗبزض يب ٗبيؼبر ذٞضاًي ضا ازاٗ ٠ز١س.
 ثطاي  14ضٝظ اضيشطٗٝبيؿي 4 )12/5 mg/kg) ٚثبض زض ضٝظ ث ٠س٘بٕ اكطاز ذبٞٛاز( ٟثس ٙٝسٞخ ٠ث ٠ؾبثوٝ ٠اًؿيٜبؾيٙٞ

ثبسٞخ ٠ث ٠ؾبثو ٠آ ٙسدٞيع يي ٞٛثز ُكبز

)ً٠

زضس٘بؼ ٛعزيي ثٞز ٟاٛس سدٞيع قٞز.
ٝاًؿيٜبؾي DPT ٙٞثًٞ ٠زًبٛي ً ٠هجالًٝاًؿيٛ ٠ٜكس ٟاٛس سعضين ًٜيس.
 اُطؾٗٞي ٚزٝظٝاًؿٗ 6 ٚب ٟهجْ يب چ٢بضٗي ٚزٝظ ؾ ٠ؾبّ ُصقش ٠زضيبكز قس ٟاؾز ثبيس يي زٝظثٞؾشطسعضين قٞز.
سب  5ضٝظ ثؼساظ قطٝع زضٗبًٞ ٙزى ايع ٠ٓٝثبقس.

 زضنٞضر ثطٝظح٘ٔ ٠اظؾبٓجٞسبٗٛ( ّٞجٞاليعض/اؾذطي+آؾٖ يبض يبقطثز)حساًثط3ثبضزضضٝظاؾشلبز ٟقٞز

 آعٓ ٔتٛعػ ٔذا : ْٚػالئٖ آؾٖ ١طضٝظثطٝظٗي ًٜسٝقج٢بً٘شطاظيي ثبضزض١لش ٠اؾز
 ثُٞضٜٗظٖ اظاؾشطٝئيساؾشٜكبهي (ثٌٔطٗشبظ )ٙٝثباؾشلبز ٟاظآؾٖ يبض اؾشلبز ٟقٞز
 زضنٞضر ثطٝظح٘ٔ ٠اظؾبٓجٞسبٗٛ( ّٞجٞاليعض/اؾذطي+آؾٖ يبض) اؾشلبز ٟقٞز

 آعٓ ؽذيذٔذا : ْٚػالئٖ آؾٖ زضَ ّٞقجب ٠ٛضٝظٝخٞززاضز.
 ثُٞضٜٗظٖ اظاؾشطٝئيساؾشٜكبهي (ثٌٔطٗشبظٝ )ٙٝؾبٓجٞسبٗ(ّٞثٜٞاليعض/اؾذطي) اؾشلبز ٟقٞز
 زضنٞضر ٓع ٕٝاؾشطٝئيسذٞضاًي اؾشلبز ٟقٞز

عُ:

اوغيضٖ :ث ٠٘١ ٠ثي٘بضا ٙآؾ٘ي ًٗ ٠كٌْ سٜلؿي آ٢ٛب ث ٠ُٛٞ ٠اي اؾز ً ٠ثب ؾرُ ٚلش ٚيب ذٞضز ٙسساذْ زاضز ،زازٗ ٟي قٞز.

ثطاؾبؼ زؾشٞضآؼْ٘ ًكٞضي ٗجبضظ ٟثب ؾْ زضٗب ٙضا ازاٗ ٠ز١يس.

تجصز :ٜزضًٔيٞٗ ٠اضزكٞم دؽ اظزضٗب ٙآٝي ٠ثباًؿيػٝ ٙؾبٓجٞسبٗ ، ّٞثي٘بضثٗ ٠شرهم اضخبع قٞز.

ٗ طحٔ ٠ح٘ٔ ٠اي (ٗ 2ب ٟا )ّٝايعٛٝيبظيس  +ضيلبٗذي + ٚاسبٗجٞس ّٞيب اؾشطدشٗٞبيؿي +ٚديطاظي ٚآؾيس
ٗطحٔ٢ِٛ ٠ساضٛسٗ 4( ٟب ٟثؼسي) ايعٛٝيبظيس  +ضيلبٗذيٚ

ثز٘ٚؾيِٛيت:

 زض نٞضر اٌٗب ٙاظ سدٞيع اؾشطدشٗٞبيؿي ٚزض ًٞزًب ٙثذط١يعيس ػال ٟٝثط زضز ٗحْ سعضينٖٗ ،ى ٙاؾز ثبػث آؾيت دبيبي

 زض نٞضر ٝخٞز ػاليٖ دٜٛٞٗٞي يب ثي٘بضي ذئي قسيس يب ػاليٖ زيؿشطؼ سٜلؿي كٞضي ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يسٝزض

ػهت قٜٞايي قٞز.

ثبهي ٗٞاضز زضٗب ٙػالٗشي زض ٜٗعّ اٛدبٕ ز١يس

 ثطاي ست ثبال يب ٗؿبٝي 38.5اؾشبٗيٜٞك ٚثس١يس.

ثزٚعّٛس:
ًٞسطيً٘ٞؿبظ(ّٝثط اؾبؼ سطي ٗشٞدطيٖ )10 mg /kg /24hثطاي  45ضٝظ(١ 6لش.)٠
ث ٠ايبك:٠
ضيلبٗذي (15-20 mg /kg/ 24h ) ٚثطاي  45ضٝظ(١ 6لش.)٠

ًٞ زى ضا سكٞين ًٜيس ً١ ٠ط چ ٠ظٝزسط ٗي سٞاٛسؿصا ثرٞضز.
وزٚح ٚيزٚعي
 ذليق :

سكٞين ثٗ ٠هطف ٗبيؼبر ،ؿصا  ٝقيط

قسيس  :اضخبع ث ٠ثي٘بضؾشبٙ



 اعٟبَ ٚثبيي

عٛء تغذي ٝؽذيذ :

اُط ٝظ ٙث ٠هس ًٞزى ً٘شط اظ  %70يب  –3SDثبقسخ٢ز اضظيبثي ثيكشط ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس
اُط ٝظ ٙث ٠هس ًٞزى ً٘شط اظ

ٝ (–2SD( %80ثيكزضاظ (–3SD( %70ثبقس زضنٞضر اٌٗب ٙاهساٗبر

 سب ٗي ٚآة  ٝآٌشطٓٝيز ٗ ٖ٢سطي ٚخعءزضٗب ٙاؾز.
ًٞسطيً٘ٞؿبظ ّٝذٞضاًي (  10 mg / kg / dayثطاؾبؼ سطي ٗشٞدطيٖ) ١ط  12ؾبػز ثطاي  3ضٝظ

ظيطضااٛدبٕ ز١يس:
 ثطضؾي ٝيؼيز سـصيٝ ٠ؿصاي ًٞزى (َجن چبضر سـصيٗٝ ٠كبٝض)ٟزضحبّ حبيط ٝهجْ اظٛبذٞقي اذيط

 ؾبثو ٠اؾ٢بّ ٝاؾشلطاؽ (َٗ ّٞسر  ،سٌطضٞٛٝع آ)ٙ
 ؾبثو ٠س٘بؼ ثب كطز ٗؿٔ ّٞيب ؾطكٗ ٠عٗٚ
 چِِٛٞي قطايٍ ٗحيُي ذبٞٛازٟ

 ػالئٖ ٛٝكب١ ٠ٛبي ً٘جٞز ً ( vit Aطاسًٛٞٞػيٌشٞيزً،طاسٗٞبالقيب،ظذٖ هطٛي).…٠

 سـييطار دٞؾشي ًٞاقيٞضًٞض(١يذ ٞيب١يذطديِ٘بٛش،٠ظذٖ ظيطثـْ يبدكز ُٞـ).…،
 زضنٞضر ٛيبظآظٗبيف الظٕ ثطاي ثي٘بض زاز ٟقٞز

ٔ بالريب :
ًٔ طًٝي)25mg/ kg( ٚثطاي 3ضٝظ
ضٝظ ا %60 ّٝـطٝظ ز ٝ ٕٝؾ %20 ٕٞاضٗوساض كٞم سدٞيع ُطزز  ٚثطاؾبؼ زؾشٞضآؼْ٘ ًكٞضي ٗجبضظ ٟثب ٗبالضيب
زضٗب ٙضا ازاٗ ٠ز١يس.
 زض نٞضر  6 › Hb › .39زضٗب ٙآ٘ٛي ضا زض ٜٗعّ(خس ّٝزضٗب ٙآ٘ٛي ) اٛدبٕ ز١يس.

ًٜي
 زضنٞضر ٝخٞزػالئٖ ٛٝكب١ ٠ٛبي ػلٛٞز اذشهبني (ظذٖ ز١ب، ٙثطكي،)...UTI،زضٗب ٙز

ٓٞٗ شي ٝيشبٗيٗ + ٚيٜطاّ ٗبٜٛساؾ٢بّ دبيساض ثطاي ١ 2لش ٠سدٞيع قٞز.

ًٞ زى ظيطيٌؿبّ ١ 2لش ٝ ٠ثبالي يٌؿبّ يٌ٘ب ٟثؼسديِيطي ًٜيس.
 اعٟبَ پبيذارؽذيذ :
 زض نٞضر ٝخٞز ػلٛٞز اذشهبني (ٗبٜٛس دٜٛٞٗٞي ؛ؾذؿيؽ؛  UTI؛ ثطكي  )… ٝزضٗب ٙثي٘بضي آٝي٠
 زض نٞضر ٝخٞز ػلٛٞز ضٝز ٟاي ( ٗبٜٛس قئِٞظ) زضٗب ٙػلٛٞز ضٝدٞتغذيٝ
:
 سٞني ٠ثٗ ٠بزض ثطاي هُغ ٗٞهز قيط زإ  ٝخبيِعيٜي آ ٙثب قيط كبهسالًشٞظ(ُبالًشٗٞيْ يب ) A-L 110
ثطاي ًٞزى ثبالي ٗ 6ب  ٟؿصاي خبٗس ٜٗٝبؾت ؾ ٚثب ًبٓطي ٜٗبؾت زاز ٟقٞز.
ٓٞٗ شي ٝيشبٗيٗ + ٚيٜطاّ ز ٝثطاثط ضغيٖ ضٝظا ٠ٛسٞني ٠قسٗ( ٟيٌطٞٛٝسطيٜز ١ب :ث ٠ػٜٞإ ٙثبّ ثطاي ًٞزى يي ؾبٓ٠
ضغيٖ ضٝظا(٠ٛيي  )RADظيطديك٢ٜبز ٗي قٞز:
كٞالر  50 mcg؛ضٝي  10 mg؛ٝيشبٗي 400 mcg Aٚ؛آ 10 mg ٚ١؛ٗؽ  1 mg؛ٜٗيعيٖ  )80 mgثطاي 2

 إٓ٘ي :
زض نٞضر آ٘ٛي قسيس(٘١ Hb<6g/dlطا ٟػاليٖ زيِطيب  Hb<4g/dlثش٢ٜبئي ) ث ٠ثي٘بضؾشب ٙثطاي سعضين
ذ ٙٞاضخبع ز١يس زضؿيطايٜهٞضر زضٗب ٙزضٜٗعّ :
ثطاي  14ضٝظ هطل آ /ٚ١كٞالر يب قطثز آ ٚ١ثس١يس6mg/kg/day،
(اُط ًٞزى ثطاي ٗبالض يب ؾٓٞلبزًٝؿي / ٚدطي٘شبٗيٗ ٚي ُيطز كٞالر ضا سب
كٞالر ٌٗ٘ ٚاؾز ثب زاض١ٝبي يس ٗبالضيب سساذْ ًٜس).
ًٞزى ضا ضٝظ چ٢بضز ٖ١زٝثبضٗ ٟؼبيًٜ ٠ٜيس  .زض نٞضر اٌٗب ٙزضٗب ٙضا ثطاي ٗ 3ب ٟازاٗ ٠ز١يس 4-2( .
١لش ٠ثطاي انالح آ٘ٛي ٗ 3-1 ٝب ٟثطاي دطقس ٙشذبيط آ)ٚ١
 آظٗبيف ٗسكٞع اظ ٛظط ا ِْٛثس١يس ٝثطاؾبؼ آ ٙزضٗبًٜ ٙيس.
 ثٗ ٠بزض زضثبض ٟسـصي ٠ذٞة ًٞزى سٞني١ ٠بي الظٕ ضا ثٌٜيس.
اظ زاز ٙآ ٚ١ثًٞ ٠زًب ٙثب ؾٞء سـصي ٠قسيس زضكبظ حبز ثذط١يعيس.

١لش ٠سدٞيع قٞز.

) (55 mg / kg / day

 14ضٝظ ثؼس سدٞيع ٌٜٛيس .

يزي وٙيذ .
پيً
اعٟبَ خ٘ٛي :

پ٘ٛٔٛٙي

ثؼذ اس  2رٚس :

ثؼذ اس  2رٚس :
ٛ كب١ ٠ٛبي ذُط ضا زض ًٞزى ثطضؾي ًٜيس.

 اضظيبثي ًٞزى ثطاي ًٖ آثي

ًٞ زى ضا اظ ٛظط ؾطك ٠يب سٜلؽ اضظيبثي ًٜيس.

چبضر اؾ٢بّ ضاِٛبًٜ ٟيس

ؾٞاّ ًٜيس:

ؾٞاّ ًٜيس:

آيب زكؼبر زكغ ٗسكٞع ً٘شط قس ٟاؾز؟

آيب سٜلؽ ًٞزى ث٢شطقس ٟاؾز ؟

آيب ذ ٙٞزض ٗسكٞع ً٘شط قس ٟاؾز؟

آيب ست ً٘شط قس ٟاؾز ؟

آيب ست ً٘شطقس ٟاؾز؟

آيب اقش٢بي ًٞزى ث٢شطقس ٟاؾز ؟

آيب زضز قٌٖ ً٘شط قس ٟاؾز؟
آيب اقش٢بي ًٞزى ث٢شط قس ٟاؾز ؟

درٔبٖ :
اُط ت ٛوؾيذ ٜؽذٖ لفغ ٝعيٚ ٝٙجٚد دارد  ،كٞضي ثٛ ٠عزيٌشطي ٚثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس.

درٔبٖ:

اُط ؽٕبرػ تٙفظ  ،تت  ٚاؽتٟب كطهي ٌٛطز، ٟاضظيبثي ثيكشط ًٜيس(خس 11 ّٝنلح)8 ٠زضٗب ٙضاثب آٛشي ثيٞسيي ٜٗبؾت

 اُط ًٞزى زچبض ًٖ آثي قس ٟاؾز ًٖ آثي ضا زضٗبًٜ ٙيس.
 اُط سؼساز زكؼبر زكغ ٗسكٞع ،ست ،زضز قٌٖ يب اقش٢بي ًٞزى كطهي ٌٛطز ٟيب ثسسطقس ٟاؾز

سؼٞيى ًٜيس  2ٝضٝظزيِطٗطاخؼًٜ ٠سٝ .زضنٞضر ػسٕ اٌٗب ٙسكريهي ،ثٛ ٠عزييظيٗ ٚطًع سرههي اضخبع ز١يس.
اُط ؽٕبرػ تٙفظ وٕتز  ،تت وٕتز  ٚ ،اؽتٟب ثٟتزقس ، ٟزضٗب 5 ٙضٝظ آٛشي ثيٞسيي ضا ًبْٗ ًٜيس.

آظٗبيف ٗسكٞع اظٛظطآٗيت ٝذٜٗ ٙٞلي اٛدبٕ زاز ٝ ٟثطاؾبؼ آ ٙاهساٗبر ٜٗبؾت ضااٛدبٕ ز١يس

 اُط سؼساز زكؼبر ٗسكٞع  ،زضز قٌٖ  ٝاقش٢بي ًٞزى ث٢شطقس ٟاؾز زضٗب 5ٙضٝظ آٛشي ثيٞسيي

اعٟبَ /اعٟبَ پبيذار
ثؼذ اس  5رٚس:
ًٞ زى ضااظٛظط ًٖ آثي اضظيبثي ًٜيس.
ؾٞاّ ًٜيس:

ضا ًبْٗ ًٜيس.

آيب اؾ٢بّ هُغ قس ٟاؾز ؟
 چٜسثبض زض ضٝظ زكغ ٗسكٞع زاقش ٠اؾز ؟

ػف٘ٛت ٌٛػ

درٔبٖ :
اُط اؾ٢بّ ٜٞ١ظ ٗشٞمف ٛكس ٟاؾز (ٛٙٞس 3ثبرٚثيؾتزدررٚساعٟبَ دارد) اضظيبثي ًبْٗ ضا اٛدبٕ ز١يس زض نٞضر ػسٕ سٞاٛبيي زض
ز١يس
اضظيبثي ٝزضٗب، ٙثي٘بض ضا ثٗ ٠طًع سرههي اضخبع .

اُطاؾ٢بّ ٗشٞهق قس ٟاؾز(وٕتزاس 3ثبراعٟبَ دررٚس دارد)ثٗ ٠بزضثِٞيسسٞني١ ٠بي سـصي ٠اي ٗؼ٘ ّٞثطاي ؾًٞ ٚزى ضاازاٗ٠
ثس١س.

پظ اس  2رٚس:
ضاي ٗكٌْ ُٞـ
 اضظيبثي ًٞزى ة

چبضر اضظيبثي ُٞـ زضز ضاِٛبًٜ ٟيس

 اٛساظُ ٟيطي زضخ ٠حطاضر ًٞزى
درٔبٖ :
 اُط تٛرْ درد٘بن در پؾت ٌٛػ يب تت ثباليٝ 38/ 5خٞز زاضز ًٞزى ضا كٞضاً ثٛ ٠عزيٌشطيٚ
ٗطًع زضٗبٛي اضخبع ز١يس.
 ػف٘ٛت حبدٌٛػ:اُط زضز ُٞـ ً٘شط قس ٟاؾز زضٗب ٙضا ثب ٘١ب ٙآٛشي ثيٞسيي سب 10ضٝظ ازاٗ ٠زازٟ

تت

ُٞٝـ ضا ثٝ ٠ؾئ ٠كشئُ ٠صاضي ذكي ًٜيسزضؿيطاي ٚنٞضر ،زضٗب ٙضاثب آٛشي ثيٞسيي ٜٗبؾت

ثؼذ اس  2رٚس :

٘ٛبييس
.
سؼٞيى ًٜيس  2 ٝضٝظزيِطٗطاخؼًٜ ٠سٝثطاي ثبضز ٕٝزضنٞضر ػسٕ ث٢جٞزي اضخبع

ًٞزى ضا اضظيبثي ًٜيس.

 ػف٘ٛت ٔشٔٗ ٌٛػَ:طظ نحيح ذكي ًطزُٞ ٙـ ضا (ثٝ ٠ؾئ ٠كشئُ ٠صاضي) سٞؾٍ ٗبزضًٜ ،شطّ ًطزٟ

 اُط ٜٞ١ظست زاضزٝزضَجو ٠ثٜسي زيِطي هطاضٗي ُيطز ُٗبثن زضٗب ٙسٞني ٠قس ٟػْ٘ ًٜيس.

ٝاٝضا ث ٠ازاٗ ٠ايً ٚبض سكٞين ًٜيس.

 اُطست ث ٠س٢ٜبئي ثبهي ٗبٛسٝ ٟزضَجو ٠ثٜسي زيِطي هطاض٘ٛي ُيطز اضظيبثي ثيكشط(خسًٜ)13 ّٝيسٝزضنٞضر ػسٕ

 اُط درد ٌٛػ يب تزؽحبت چزوي وٕتز ؽذ ٜاعت :چٜبٛچ ٠زضٗب ٙثب آٛشي ثيٞسيي ًبْٗ ٛكسٟ

اٌٗب ٙسكريهي،ثٛ ٠عزيٌشعيٗ ٚطًع سرههي اضخبع ز١يس.
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اؾز ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس زٝض ٟزضٗب ٙضا ًبْٗ ًٜس.



ٔؾىالت غذا٘ٚح ٜٛتغذيٝ

ثؼذ اس  5رٚس :
ٝيؼيز ؿصاٛٝح ٟٞسؾشي ٠ضا ثطضؾي ًٜيس  :ث ٠ؾئٞاالر هؿ٘ز ثبالي چبضر ٗكبٝضِٛ ٟبًٜ ٟيس
زض ٗٞضز ١ط ٗكٌْ ؿصاٛٝح ٟٞسـصي ٠ً ٠زضآٝيٗ ٚطاخؼ ٠دي ثطز ٟايس ،ؾئٞاّ ًٜيس
 زض ٗٞضز ١ط ٗكٌْ ؿصاٛٝح ٟٞسـصي ٠ً ٠خسيساً يب هجالً ثطٝظ ًطزٗ ،ٟكبٝضًٜ ٟيس .اُط ثب ٗبزض زض ٗٞضز اٛدبٕ سـييطار ذبل زض سـصيًٞ ٠زًف ٗكبٝضً ٟطز ٟايس ،اظا ٝثرٞا١يس
ً ٠ث٘٢طاًٞ ٟزًف ٗدسزاً ٗطاخؼ٘ٛ ٠بيس
 اُط ًٞزى اذشالّ ضقس زاضز اظ ٗبزض ثرٞا١يس  15ضٝظ يب 30ضٝظ(ًٞزى ظيط يٌؿبّ  15ضٝظ ٝثبالي يٌؿبّ 30ضٝظ)دؽ اظ آٝيٗ ٚطاخؼ ٠ثطاي سٞظيٗ ٚدسزٝاضظيبثي
ذٞز ٗطاخؼ٘ٛ ٠بيس

اختالَ رؽذ /رؽذ٘بٔؼّْٛ



ثؼذاس  15يب 30رٚس :
ًٞ زى ضا ٝظًٜ ٙيس  ٝسؼييًٜ ٚيس ً ٠آيب ًٞزى ٜٞ١ظ اذشالّ ضقس زاضز؟
ٝيؼيز ؿصاٛٝح ٟٞسـصي ٠ضا ثطضؾي ًٜيس :ث ٠ؾئٞاالر هؿ٘ز ثبالي چبضر ٗكبٝضِٛ ٟبًٜ ٟيس
درٔبٖ:
 اُط ًٞزى اذشالّ ضقس ٛساضزٗ ،بزض ضا ث ٠ازاٗ ٠سٞني١ ٠ب سكٞين ًٜيس
اٍ ًٞزى ٜٞ١ظ اذشالّ ضقس زاضز ثطاؾبؼ ٗوساضاٛحطاف ٗؼيبض(ٚ)SDسٖ ث ٝلذ يب زضنس آ ، ٙاضظيبثي ٝزضٗبٜٗ ٙبؾت ٘١بٜٛس زضٗب ٙؾٞءسـصي ٠ضا اٛدبٕ ز١يس ضا اٛدبٕ ز١يس
 ض


عٛءتغذي ٝؽذيذ

ثؼذاس  15يب 30رٚس
ٝظٝ ٙهسًٞزى ضا اٛساضُ ٟيطي ًٜيس ٝؾذؽ ٗوساضاٛحطاف ٗؼيبض(ٚ)SDسٖ ث ٝلذ يب زضنس آ ٙضاٗوبيؿًٜ ٠يس

درٔبٖ:
 اُط ٛؿجز ٝظ ٙث ٠هس ًٞزى ثسسط قس ٟاؾز خ٢ز اضظيبثي ثيكشط ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس
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اُط ٛؿجز ٝظ ٙث ٠هس ًٞزى كطهي ٌٛطز ٟاؾز اضظيبثي ٝزضٗبٜٗ ٙبؾت(نلح ) 18 ٠ضا سٌ٘يْ ًٜيس ًٞٝزى ضا ٌٗطض ديَيطي ًٜيس.



اُط ٛؿجز ٝظ ٙث ٠هس ًٞزى ث٢شط قس ٟاؾز ٗبزض ضا ث ٠ازاٗ ٠سٞني١ ٠ب سكٞين ًٜيس

ْؽبٚر ٜثب ٔبدر

غذا٘ٚح ٜٛتغذي ٝوٛدن را ثزرعي وٙيذ:
زض ٗٞضز ؿصاي ٗؼً٘ٞ ّٞزى ٛ ٝح ٟٞسـصي ٠زض زٝضا ٙثي٘بضي ؾٞاّ ًٜيس .
 خٞاث٢بي ٗبزض ضا ثب سٞني١ ٠بي سـصي ٠اي ثطاي ُط٢١ٝبي ؾٜي َجن خس ّٝظيط ٗوبيؿًٜ ٠يس .
٘يذ :
عٛاَ ن

آيب وٛدن ؽيز خٛدتبٖ را ٔي خٛرد؟
اٌز ثّي:
 چٜس ثبض زض ضٝظ ؟
آيب زض َ ّٞقت  ٖ١قيط ٗي ز١يس.؟

آيب وٛدن غذا يب ٔبيؼبت ديٍز ٔي خٛرد ؟
اٌز ثّي:
 خٞٛ ٠ع ؿصا يب ٗبيؼبسي؟
 چٜس ثبض زض ضٝظ ؟
 اُط ذئي ًٖ ٝظ ٙاؾز ،چٗ ٠وساض ؿصا ثطاي ١ط ٝػس ٟث ٠اٗ ٝي ز١يس ؟چً ٠ؿي ٝچِ ٠ٛٞا ٝضا سـصيٗ ٠ي ًٜيس؟

ثتبسٌي تغذي ٝوٛدن فزق وزد ٜاعت ؟  :اٌز ثّي  :چٍٝ٘ٛ؟

تٛصيٞ ٝبي تغذي ٝاي در ٍٙٞبْ عالٔت ٚثيٕبري
تب ٔ 4بٍٞي

 4تب ٔ 6بٍٞي

ٔ 6ب ٜتب ٔ 12بٍٞي

١ ط چوسض ًٞزى ٗيْ زاضز

١ ط چوسض ًٞزى ٗيْ زاضزقيطٗبزض



ذٞضز ،ضٝظ  ٝقت ،حساهْ  8ثبض زض 24
قيطٗبزض ثرٞضز ،ض ٝظ  ٝقت ،حساهْ  8ة
ثبض زض  24ؾبػز
١ يچ ؿصا يب ٗبيؼبر زيِطي ث ٠اٝ
ٛس١يس.

 هُطٓٞٗ ٟشي ٝيشبٗي ٚيب  A+Dضا اظ
 15ضٝظُي قطٝع ًٜيس.

ؾبػز

 اُط ًٞزى ايبكٝ ٠ظٜٗ ٙبؾت ٛساقش٠
ثبقس
 سؼساززكؼبر قيطز١يضااكعايف ز١يس.
 ثؼساظسـصي ٠ثبقيطٗبزض،ؿصايًٌ٘ي ثٗ ٠يعا ٙيي يب زٝ
هبقن ٗطثبذٞضي ث ٠اٝثس١يسيب
  1سب  2ثبضزضضٝظثؼساظسـصي ٠ثبقيطٗبزضؿصا١بي ًٌ٘ي ث٠

١ط چوسض ًٞزى ٗيْ زاضز

ا ٝضا ثب قيطٗبزض سـصيًٜ ٠يس.



زاز ٙؿصا١بي ًبكي:

ٔ 12ب ٜتب  2عبَ


١ط چوسض ًٞزى ٗيْ زاضز

ا ٝضا ثب قيطٗبزض سـصيًٜ ٠يس.



زاز ٙؿصا١بي ًبكي:

…………………………… …………………………
…………………………… …………………………
…………………………… …………………………
…………………………… …………………………
…………………………… …………………………
…………………………… …………………………
…………………………… …………………………
…………………………… …………………………
…………………………
………...
  3ثبض زض ضٝظ اُط قيطٗبزض ذٞاض اؾز …يب ؿصا١بي ذبٞٛاز 5 ٟثبض زض ضٝظ
  5ثبض زض ضٝظ اُط قيط ٗبزض ذٞاضٛيؿز

اٝثس١يس.
تٛصيٞ ٝبي تغذي ٝاي ثزاي وٛدوي و ٝاعٟبَ پبيذار دارد .



اُط ًٞزى ٜٞ١ظ قيطٗبزض ٗي ذٞضز ؛ ثيكشط َٞ ٝالٛي سط زض َ ّٞضٝظ  ٝقت ث ٠ا ٝقيط ثس١س،
اُط ًٞزى ؿيط اظ قيطٗبزضاظؾبيط قيط١ب اؾشلبزٗ ٟي ًٜس:
خبيِعيً ٚطز ٙثب اكعايف سـصي ٠ثب قيطٗبزض يب-خبيِعيً ٚطز ٙثب كطآٝضز١ ٟبي سر٘يطي قيط ٗبٜٛس ٗبؾز يب



خبيِعيً ٚطزٛ ٙهق قيطثب ؿصا١بي ٛي٘ ٠خبٗس ٗـصيثطاي ؿصا١بي زيِط سٞني١ ٠بي سـصي ٠اي ثطاي ُط٢١ٝبي ؾٜي ضا زٛجبّ ًٜيس

ٚثيؾت
ر
2عبَ


زاز ٙؿصا١بي ذبٞٛاز ٟحساهْ ٝ3ػسٟ
زضضٝظ.

٘١ چٜي،ٚزٝثبضضٝظاٗ ٠ٛيبٝ ٙػس١ ٟبي ؿصائي
زاز ٟقٞز:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………..

ٔؾبٚر ٜثب ٔبدر در ٔٛرد ٔؾىالت تغذي ٝاي :
اٌز وٛدن ؼجك تٛظيحبت ثبال غذا ٘خٛرد ٜاعت .
ثب ٔبدر ٔؾبٚر ٜوٙيذ :



اٌز ٔبدر ٔؾىُ تغذي ٝثب ؽيزٔبدر را ٔؽزح وزد  .تغذي ٝثب ؽيزٔبدررا ارسيبثي وٙيذ .
ٕٞچٙيٗ ٘ح ٜٛصحيح ثغُ وزدٖ  ٚؽيزدٞي را ثٔ ٝبدر ٘ؾبٖ دٞيذ .



اٌز وٛدن سيز ٔ 4ب ٜعٗ دارد  ٚؽيز  ٚيب غذاي ديٍزي ٔي خٛرد : .
 ثٗ ٠بزض اَ٘يٜب ٙثس١يس ً ٠ذٞز ٗي سٞاٛس قيط ٗٞضز ٛيبظ ًٞزًف ضا سٓٞيس ًٜس .
سٞنيًٜ ٠يس ٗطست  ،ضٝظ  ٝقت  ٝثب زكؼبر َٞالٛي ًٞزى ضا قيط ثس١س  ٝث ٠سسضيح ؿصا١ب  ٝقيط١بي زيِط ضا ًٖ ًٜس.
 اُط ٗبزض ٗدجٞض اؾز قيط١بي زيِط ضا ثًٞ ٠زى ثس١سزضذهٞل ٗٞاضز ظيط ثب اٗ ٝكبٝضًٜ ٟيس:
-

سـصي ٠ثب قيط ٗبزض ضا حشي قت ١ب ازاٗ ٠ز١س .

-

ُٗ٘ئ ٚقٞيس خبٛكي ٚقٛٞسٜٗ ٟبؾجي اٛشربة ًطز ٟثبقس ٝ.ثٗ ٠وساض ًبكي ث ٠قيط ذٞاض ٗيس١س.

 قيط آٗبز ٟضا ثيكشط اظ يي ؾبػز ٛ ٠ِٛساضز. اظُ ّٞظٛي (دؿشبٛي) اؾشلبزٌٜٛ ٟس.

اٌز ٔبدر ثزاي تغذي ٝوٛدن اس ثؽزي اعتفبدٔ ٜي وٙذ :
 ث ٠خبي ثُطي اؾشٌب ٙضا سٞنيًٜ ٠يس.-



ثٗ ٠بزض ٛكب ٙثس١يس ً ٠چِ ٠ٛٞثب اؾشٌب ٙثًٞ ٠زى قيط ثس١س .

اٌز وٛدن خٛة غذا ٕ٘ي خٛرد ثب ٔبدر ٔؾبٚر ٜوٙيذ :
 ثب ًٞزى ثٜكيٜيس  ٝا ٝضا سطؿيت ٘ٛبييس . -ثًٞ ٠زى زض ظطك٢ب ً ٝبؾ١ ٠بي خسا ؿصا ثس١يس .





اٌز وٛدن در ؼ َٛثيٕبري خٛة غذا ٕ٘ي خٛرد ثب ٔبدر ٔؾبٚر ٜوٙيذ :
-

زض نٞضر اٌٗبٗ ٙطست اٝضاثب قيط ٗبزض سـصيًٜ ٠يس.

-

اظ ؿسا١بي ٛطٕٗ ،شٜٞع  ،اقش٢ب آٝض  ٝؿصا١بيي ًًٞ ٠زى زٝؾز زاضز سب حس اٌٗب ٙث ٠ا ٝثس١يس .

-

اُط ثيٜي ًٞزى ٗبٛغ سـصي ٠اٝؾز س٘يع ًٜيس .

-

اٛشظبض زاقش ٠ثبقيس ٝهشي حبّ ًٞزى ث٢شط قٞز اقش٢بي ا ٝث٢شط ذٞا١س قس .

ٞز ٌٔ ٝ٘ٛؾىُ تغذي ٝاي را ثؼذ اس  5رٚس پيٍيزي وٙيذ .

ٔبيؼبت
ثٔ ٝبدر تٛصي ٝوٙيذ در دٚراٖ ثيٕبري ٔبيؼبت را ثزاي وٛدن خٛد افشايؼ ثذٞذ .
ثزاي وٛدن ٔجتال ث ٝثيٕبري :
 سٌطض ثيكشط سـصي ٠ثب قيطٗبزضٝث٘سر َٞالٛي سطزض١طٝػسٟقيطز١ي
 اكعايف ٗبيؼبرٗ ،بٜٛس :زاز ٙؾٞح،زٝؽٓ،ؼبة ثطٛح يب آة ؾبٖٓ
ثزاي وٛدن ٔجتال ث ٝاعٟبَ :
 زازٗ ٙبيؼبر ظيبز اظ ٗطٍ ًٞزى خُٔٞيطي ٗي ًٜس.زازٗ ٙبيؼبر َجن ثطٛبٗ ٠زضٗبٛي آق ثب ة ثًٞ ٠زى ثس١يس.

چٛٔ ٝلؼي ٔزاخؼ ٝوٙذ
چٛٔ ٝلغ فٛري ٔزاخؼ ٝوٙذ

 ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس چٞٗ ٠هغ ٛعز دعقي ثطُطزز

ثٔ ٝبدر تٛصي ٝوٙيذ اٌز وٛدن ٞز وذاْ اس ٘ؾب٘ٞ ٝبي سيز را داؽت

ثٔ ٝبدر تٛصي ٝوٙيذ ؼجك ِيغت سيز ثزاي پيٍيزي وٛدن ثيٕبر ٔزاخؼٝ

ثبيذ فٛرا" ٔزاخؼ ٝوٙذ.

ٔبيذ .
ٖ

ٞز وٛدن ثيٕبر اٌز:

اٌز وٛدن ٔجتال ث:ٝ

ثزاي پيٍيزي ثزٌزدد:

پ٘ٛٔٛٙي

2رٚس

ٔزيط تز ؽذ
تت وزد

اعٟبَ خ٘ٛي
ػف٘ٛت ٌٛػ

اٌز وٛدن پ٘ٛٔٛٙي ٘ذارد :

تٙفظ تٙذ داؽت

ٚدچبر عزف ٝيب عزٔب خٛردٌي اعت

تٙفظ ٔؾىُ داؽت

ثبيذ ثزٌزدداٌز:

تت
اعٟبَ  /اعٟبَ پبيذار

قادر ثٛ٘ ٝؽيذٖ ٘جٛد

وٛدن اعٟبِي ثبيذ ثزٌزدد اٌز :

5رٚس

وٓ ٔيٛٙؽذ

ٔؾىالت غذا ٘ٚح ٜٛتغذيٝ
عبيز ثيٕبريٟب ،اٌز ثٟجٛد ٘يبفت
اختالَ رؽذ /رؽذ ٘بٔؼّْٛ

 30رٚس (ثبالي يه عبَ)

عٛءتغذي ٝؽذيذ

15رٚس (سيز يه عبَ )

خ ٖٛدر ٔذفٛع داؽت
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ارسيبثي  ،ؼجم ٝثٙذي ٚدرٔبٖ ؽيز خٛار ثيٕبر وٕتز اس ٔ 2بٜ
ثزرعي ػالئٓ خؽز فٛري )( E mergency signs
ػالئٓ اٚرصا٘ظ را ثٔ ٝحط ٚرٚد وٛدن لجُ اس تٛسيٗ  ٚثجت ارسيبثي وٙيذ:

ارسيبثي
درٔبٖ

- 1راٛٞ ٜايي ٚتٙفظ
ٝ هل ٠سٜلؿي يب

 سٜلؽ ٕٛوُغ ٝػ٘ين

*

( ) Gaspingيب

 ؾيبٞٛظ ٗطًعي

زض نٞضر

ٝخٞز ١ط يي اظ
ػاليٖ






اظ اسالف زضخ ٠حطاضر قيطذٞاض ديكِيطي ًٜيس(چبضر ق٘بض1 ٟنلح) 32 ٠
ضاٞ١ ٟايي ضا ثبظ ًٜيس(چبضر ق٘بض 2 ٟنلح)32 ٠
زضنٞضر سٜلؽ ٜٗوُغ ٝػ٘ين يبٝهل ٠سٜلؿي  PPVاٛدبٕ ز١يس(چبضر ق٘بض 3ٟنلح)33 ٠
زض نٞضر يطثب ٙهٔت ً٘شط اظ  100ثبض زض زهيو PPV٠اٛدبٕ ز١يس(چبضر ق٘بض)3ٟ

 زض نٞضر ًجٞزي ثي٘بض (ؾيبٞٛظٗطًعي) خطيب ٙآظاز اًؿيػ ٙثس١يس (چبضر ق٘بض 4ٟنلح33٠

-2خزيبٖ خٖٛ
١ ط ُ ٠ٛٞذٛٞطيعي كؼبّ ضا ٗشٞهق ًٜيس.

زؾز ١بي ؾطز ٘١طا: ٟ

*

َٞالٛي سط اظ  3ثبٛيٝ ، ٠

ٝخٞز ١ط يي اظ

ٛ جى يؼيق

ػاليٖ

 دطقسُي ٗٞيطُي

زض نٞضر

ؾيػ ٙثس١يس ( .چبضر ق٘بض)4 ٟ
 اى
 اظ ُطٕ ٢ِٛساقشًٞ ٚزى اَ٘يٜب ٙحبنْ ًٜيس
 ثطاي ثي٘بضضٍ ُطكش ٝ ٠ؾطيؼبً ٗبيؼبر ٝضيسي ضا آؿبظ ًٜيس (.چبضر ق٘بض 7 ٟنلح)35 ٠
 اُط زؾشطؾي ثٝ ٠ضيس١بي ٗحيُي اٌٗب ٙدصيط ٛيؿز  ،اظ ٝضيس ٛبكي ٝ،ضيس خُٞٞالض ذبضخي يب زاذْ اؾشرٞاٛي
اؾشلبزًٚ ٟيس.

-3وٕب يب تؾٙح
ً٘ ب

*

زض نٞضر

 زض حبّ

ٝخٞز ١ط يي

سكٜح

اظ ػاليٖ

 ضاٞ١ ٟايي ضا ثبظ ًٜيس (چبضر ق٘بض 2 ٟنلح)32 ٠
ًٞ زى ثب ػسٕ ٞ١قيبضي ضا زض ٝيؼيز ٜٗبؾت هطاض ز١يس (.چبضر ق٘بض 6 ٟنلح)35٠
ًُٞٔ ع ٝضيسي ثس١يس ( .چبضر ق٘بض8 ٟنلح)36 ٠
 اُط ًٞزى زض حبّ سكٜح اؾزًٔ ،ؿيٖ ٝضيسي ٝكٜٞثبضثيشبّ ث ٠نٞضر  IVيب  IMثس١يس( .چبضر ق٘بض 9 ٟنلح)36 ٠
 آٝيٞٛ ٚثز آٛشي ثيٞسيي ٜٗبؾت ضا ثس١يسؾذؽ ًٞزى ضا كٞضاً اضخبع ز١يس

در صٛرت ٔؾبٞذٞ ٜزيه اس ػالئٓ فٛق  ،ثؼذاسا٘دبْ الذأبت فٛق ٚتثجيت ػالئٓ حيبتي ،درٔبٖ لجُ اس ارخبع را ا٘دبْ داد ٚ ٜعزيؼبً ؽيزخٛار را ث ٝثيٕبرعتبٖ ارخبع ٕ٘بئيذ

ارسيبثي
اس ٔبدر در ٔٛرد ٔؾىُ ؽيزخٛار عٛاَ وٙيذ.
ٗ كرم ًٜيس آٝيٗ ٚطاخؼًٞ ٠زى اؾز يب ثطاي ديِيطي آٗس ٟاؾز؟
-

اُط ثطاي ديِيطي آٗس ٟث ٠هؿ٘ز ديِيطي(ؽيزخٛاروٕتز اس ٔ 2بٗ )ٜطاخؼ٘ٛ ٠بييس.

-

اُط اّٝيٗ ٚطاخؼ ٠اؾز قيطذٞاض ضا ث ٠سطسيت ظيط اضظيبثي ًٜيس (:اُط ًٞزى ث ٠ػٔز ػسٕ ث٢جٞزي دؽ اظ ديِيطي اضخبع قس، ٟدؽ اظ اضظيبثي ث ٠هؿ٘ز ديِيطي ٗطاخؼًٜ ٠يس).

ؽيزخٛار را ثزاي ٘ؾب٘ٞ ٝبي خؽز وٙتزَ وٙيذ :
ٔؾبٞذٜ

عٛاَ وٙيذ :
تٙفظ

آيب ًب١ف هسضر ٌٗيسٙ
زاضز؟
 آيب زضچٜسضٝظاذيطسكٜح زاقش٠
اؾز

 سٜلؽ سٜس (  60ثبض زض زهيو ٠يب ثيكشط )
 ثبظ  ٝثؿش ٠قس ٙؾطيغ دط١ ٟبي
(دطـ) ثيٜي
 سًٞكيس ٟقس ٙهلؿ ٠ؾي٠ٜ

ًٜس؟

 تٛخ ٝؽٛد در ارسيبثي

 آيب ثُٞضٌٗطضاؾشلطاؽ ٗي

ٙآً ٠طزٙ

تٙفظ ؽيزخٛار ثبيذ آراْ
ثبؽذ

حبَ ػٕٔٛي

ً ب١ف ؾُح ٞ١قيبضي
 سحطيي دصيطي  ٝثي هطاضي
 سحطى ً٘شط اظ ٗؼ٘ ٝ ّٞثي حبٓي
ثطآٗسُي ٗالج

 زضخ ٠حطاضر ثبال ( ثيكشطاظ  37زضخ٠
ؾبٛشيِطاز)
 زضخ ٠حطاضر دبييً٘( ٚشطاظ36
زضخ ٠ؾبٛشيِطاز)

 زضنٞضر زاقش١ ٚطيي اظ ٛكب٠ٛ
١بي ذُط

ؼجمٝ
ثٙذي
وٙيذ

زض نٞضر ٗكب١س١ ٟطيي اظ ٙقب١ ٠ٛبي ذُط ًٞزى ٛيبظ ث ٠سٞخ ٠كٞضي زاقش ،٠اضظيبثي ضا سٌ٘يْ
ًطز ٝ ٟكٞضاً زضٗب ٙهجْ اظ اضخبع ضا اٛدبٕ زاز ٝ ٟؾطيؼبً اضخبع ٘ٛبئيس
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احش٘بّ ػلٛٞز
ثبًشطيبّ قسيس

 زضٗب ٙثطاي ديكٌيطي اظدبيي ٚآٗس ٙهٜس ذٙٞ

 سٞني ٠ثٗ ٠بزض ً ٠قيطذٞاضضا ُطٕ  ٠ِٛزاضز
 اُطكبنٔٛ ٠عزيٌشطيٗ ٚطًع زضٗبٛي :
ـ ً٘شطاظ يي ؾبػز ثبقسًٞ:زى ضا كٞضاً اضخبع
ز١يس.
ـ ثيف اظ يي ؾبػز ثبقس :آٝيٞٛ ٚثز آٛشي ثيٞسيي
ٜٗبؾت ضا ثس١يسؾذؽ ًٞزى ضا كٞضاً اضخبع ز١يس.

چؾٓ

ٛكب١ ٠ٛب
هطٗعي اَطاف چكٖ  ،ذطٝج سطقحبر چطًي ٝسٞضٕ

َجو ٠ثٜسي
ػلٛٞز قسيس چكٖ

زضٗبٙ
اُط كبنٔٛ ٠عزيٌشطيٗ ٚطًع زضٗبٛي :

ً٘ شط اظ يي ؾبػز ثبقس:

دٌٔ٢ب

 قيطذٞاض ضا كٞضا "اضخبع ز١يس.

ؽيز خٛار را اس ٘ظز ػف٘ٛت ٞبي ٔٛظؼي ارسيبثي وٙيذ :

 ثيف اظ يي ؾبػز ثبقس آٝيٞٛ ٚثز آٛشي ثيٞسيي ٜٗبؾت ضا ثس١يس
ٝؾذؽ قيط ذٞاض ضا كٞضا"اضخبع ز١يس.

ؾٞاّ ًٜيسِٛ،بًٜ ٟيس٘ٓ،ؽ ًٜيس:

ذطٝج سطقحبر چطًيبظ چكٖ ثس ٙٝسٞضٕ

 هطٗعي ،سٞضٕ،ذطٝج سطقحبر چطًي اظ چكٖ
هطٗعي ُطٗي ٝسٞضٕ دؿشبٙ

هطٗعي ُطٗي ٝسٞضٕ دؿشبٙ

 سطقحبر چطًي ،ذٛٞطيعي ٝهطٗعي ٛبف

ػلٛٞز ذليق چكٖ

ٗبؾشيز

اظ هُط ٟؾٓٞلبؾشبٗيس چك٘ي  % 10ثٗ ٠يعا ٙيى هُط١ ٟط3ؾبػز ثٗ ٠سر 5ضٝظ اؾشلبزًٜ ٟيس.
 5ضٝظ ثؼس ديِيطي ًٜيس.اُط كبنٔٛ ٠عزيٌشطيٗ ٚطًع زضٗبٛي :
ً٘شط اظ يي ؾبػز ثبقس:
قيطذٞاض ضا كٞضا "اضخبع ز١يس.

ٝخٞز خٞـ ١بي چطًي دٞؾز

ثيف اظ يي ؾبػز ثبقس آٝيٞٛ ٚثز آٛشي ثيٞسيي ٜٗبؾت ضا ثس١يس
ٝؾذؽ قيط ذٞاض ضا كٞضا"اضخبع ز١يس.
ثعضُي ٝؾلشي دؿشبٙ

دؿشبَ ٙجيؼي

ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس اظ زؾز ًبضي ،ككبض زازٗٝ ٙبٓيس ٙدؿشبٞٛ ٙظاز
ذٞززاضي ًٜس.

٘بف

-

سطقحبر چطًي كطاٝاٛ ٙبف يب

-

هطٗعي ثيف اظ 1ؾبٛشي ٗشط اَطاف ٛبف

ػلٛٞز قسيس ٛبف

اُط كبنٔٛ ٠عزيٌشطيٗ ٚطًع زضٗبٛي :
ً٘شط اظ يي ؾبعر ثبقس :
قيطذٞاض ضا كٞضا "اضخبع ز١يس.
ثيف اظ يي ؾبػز ثبقس آٝيٞٛ ٚثز آٛشي ثيٞسيي ٜٗبؾت ضا ثس١يس
ٝؾذؽ قيط ذٞاض ضا كٞضا"اضخبع ز١يس.

ذٛٞطيعي ثيف اظ چٜس هُطٟ

ذٛٞطيعي ثٜس ٛبف

سطقح ذٙٞاث ٠يب هطٗعي ً٘شط اظ  1ؾبٛشي ٗشط اَطاف

ػلٛٞز ذليق ٛبف

زض نٞضر ذٛٞطيعي ثيف اظ چٜس هُط ٟاظ ٛبف ٞٛ ،ظاز ضا كٞضا" اضخبع
ز١يس.

ٛبف

ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس ١ط ثبض سؼٞيى ً ، ٠ٜ٢ثٜس ٛبف ضا ثب ثشبزي ٚس٘يع
ًٜس .
ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس چٞٗ ٠هغ كٞضا" ثطُطزز.
زض نٞضر ػسٕ ث٢جٞزي  5ضٝظ ثؼس ٗطاخؼًٜ ٠س.

پٛعت

ٝخٞز خٞق٢بي چطًي ٜٗشكط (ثيف اظ 10ػسز)زض

ػلٛٞز قسيس دٞؾشي

ثٛ ٠عزيٌشطيٗ ٚطًع زضٗبٛي ثس ٙٝسعضين آٛشي ثيٞسيي اضخبع ز١يس

دٞؾز
ٝخٞز خٞق٢بي چطًي ٗؼسٝز ً٘شط اظ 10ػسز)زض
دٞؾز

ػلٛٞز ذليق دٞؾشي

اؾشلبز ٟاظ ثشبزيٝ ٚد٘بز دٞؾشي سشطاؾبئٌي ٚيب
اؾشح٘بٕ ضٝظا ٠ٛثب آة ٝنبثٙٞ
زض نٞضر ػسٕ ث٢جٞزي  5ضٝظ ثؼس ٗطاخؼًٜ ٠س.
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آيب ؽيزخٛار اعٟبَ دارد؟

اٌز ثّ : ٝعٛاَ وٙيذ



ٍ٘ب ٜوٙيذ ِٕ ٚظ وٙيذ

ثطاي چٗ ٠سسي ؟

ٚ ظؼيت وٛدن

آيب ذ ٙٞزض ٗسكٞع ٝخٞز زاضز ؟

 ثي حبٓي ً ٝب١ف ؾُح ٞ١قيبضي -ثي هطاضي  ٝسحطيي دصيطي

-

وٓ أثي

-

 فزٚرفتٍي چؾٓ
 پٛعت ؽىٓ را ثيٗ د ٚاٍ٘ؾت ثفؾبريذ:

ORS


-ذئي آ١ؿش ( ٠ثيكشط اظ  2ثبٛي)٠

-

ثحبٓز َجيؼي ثطٗي ُطزز .
-آ١ؿش ٠ثحبٓز َجيؼي ثطٗي ُطزز



-






 ثطاي  14ضٝظ يب ثيكشط اؾ٢بّ زاقش٠

اؾ٢بّ دبيساض قسيس هجْ اظ اضخبع سب ضؾيس ٙثٗ ٠وهس ًٖ آثي ضا
زضٗبًٜ ٙيسِٗط اي ٠ٌٜػالئٖ ذُط زاقش ٠ثبقس.

اؾ٢بّ

ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس.

ثيف اظ

.

14
ضٝظ
اؾ٢بّ



ذٛٞي
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وٙي :
ٔؾبٞذ ٜد

عٛاَ وٙيذ.

 آيب ٗكٌْ قيط ذٞضز ٙزاضز؟

٘ؾب٘ٞ ٝب

ٝظًٞ ٙزى

 آيب ًٞزى قيطٗبزض ذٞاض اؾز ؟ اُط ثٔ : ٠چٜس ثبض زض  24ؾبػز؟

ٜٗحٜي ضقس ًٞزى

 آيب ًٞزى ؿيط اظ قيطٗبزض ،ؿصا يب ٗبيؼبر زيِط ٗي ذٞضز ؟
اُط ثٔ ، ٠چٜس ثبض ٝثبچ ٠چيعي؟

ؼجم ٝثٙذي

-هبزض ث ٠قيطذٞضزٛ ٙيؿز يب

احتٕبَ عف٘ٛت

 زضٗب ٙثطاي ديكٌيطي اظدبيي ٚآٗس ٙهٜس ذٙٞ

 -ث١ ٠يچ ٝخ ٠دؿشب ٙضا ٘ٛي ُيطز يب

ثبوتزيبَ ؽذيذ

 سٞني ٠ثٗ ٠بزض ً ٠قيطذٞاضضا ُطٕ  ٠ِٛزاضز
 اُطكبنٔٛ ٠عزيٌشطيٗ ٚطًع زضٗبٛي :

٘ٛ -ي سٞاٛس ثٌ٘س



ٗكٌْ قيطذٞضز ٙزاضز،

ـ ً٘شطاظ يي ؾبػز ثبقسًٞ:زى ضا كٞضاً اضخبع ز١يس

ً٘شط اظ  8ثبض زض  24ؾبػز سـصيٗ ٠ي قٞز

 -ثيف اظ يي ؾبػز ثبقس :آٝيٞٛ ٚثز آٛشي ثيٞسيي ٜٗبؾت

چيع زيِطي ٗي ذٞضز يب ٗي آقبٗس

ضا ثس١يسؾذؽ ًٞزى ضا كٞضاً اضخبع ز١يس.

ٝظ ٙا ٝثطاي ؾ ًٖ ٚاؾز
ٝ

 ظيط ٜٗحٜي هطٗع(-3اٛحطاف ٗؼيبض)

١يچ ٛكب ٠ٛاي ثطاي اضخبع كٞضي ث ٠ثي٘بضؾشبٛ ٙساضز



 ذٞة دؿشب٘ٛ ٙي ُيطز يب



ُصقش٠
ثب قيط ٗبزضسـصي ٠قس ٟاؾز .؟

درٔبٖ

اُط قيطذٞاض سـصيٛ ٠كس ٟاؾز ،اظٗبزض.ثرٞا١يسا ٝضا قيط



ذٞة ٘ٛي ٌٗس يب

ًٖ ٝظٛي قسيس
ٔؾىُ
ؽيزخٛردٖ

ً٘ شط اظ 8ثبض قيط ذٞضز ٙزض2 4ؾبػز

دارد يب

اُط ًٞزى زض ؾبػز ُصقش ٠قيط ذٞضز ٟاظ

 ذٞضز ٙؿصا يب ٗبيؼبر زيِط يب

ٚسٖ ٌيزي

ٗبزضثرٞا١يساُطاٌٗب ٙزاضز نجط ًٜس ٗٞهغ قيط ذٞضزٙ

ى يب
ٝ خٞز ثطف

٘بوبفي

ثس ٟز  ٝثطاي  4زهيو ٠ا ٝضا ٗكب١سًٜ ٟيس.

 ثبالي ٜٗحٜي هطٗع ٞٗٝاظي  ٝنؼٞزي

ثؼسي ث ٠ق٘ب اَالع ز١س).
آيب قيطذٞاض هبزض ثُ ٠طكش ٚدؿشبٗ ٙي ثبقس.؟

ٛجٞز ٙثب ٜٗحٜي ضقس يب

ذٞة دؿشبٗ ٙي ُيطز /ذٞة دؿشب٘ٛ ٙي ُيطز /ث١ ٠يچ ٝخ ٠دؿشب ٙضا ٘ٛي ُيطز
ٛحُ ٟٞطكش ٚدؿشب: ٙ

يب
رؽذ ٘بٔؼّٛ

ٜٗ حٜي ضقس هجٔي ٛساضزٝثبالي ٜٗحٜي هطٗع

ٗ بزضي ً ٠ثًٞ ٠زى قيطذٞزـ ضا ٗي ز١س سٞنيًٜ ٠يس ثب
زكؼبر ثيكشطٗٝسر َٞالٛي سطًٞزى ضا قيطثس١س.
 اُطذٞة دؿشب٘ٛ ٙي ُيطزيبذٞة ٘ٛي ٌٗس

َطظنحيح آؿٞـ

ُطكشٝ ٚضٝي دؿشب ٙهطاضزاز ٙضاثٗ ٠بزضآٗٞظـ ز١يس.

اُط ً٘شط اظ  8ثبض زض  24ؾبػز قيط ٗي ز١س .سٞنيًٜ ٠يس زكؼبر
ٗٝسر قيطز١ي ضااكعايف ز١س
 اُط ؿصاي زيِط ؿيط اظ قيطٗبزض ٖ١ثًٞ ٠زى ٗي ز١س سٞني٠
ًٜيس ؿصا ٗ ٝبيؼبر زيِط ضاكٞضا " هُغ  ٝاظ اؾشٌب ٙيبهبقن اؾشلبزٟ
ًٜس .
 اُط اظ قيط ٗبزض اٗشٜبع ٗي ًٜس سٞني١ ٠بي ٗكبٝض ٟثب ٗبزض ػْ٘

اؾز.
چب ٠ٛث ٠دؿشب ٙچؿجيسٟ

ثٗ ٠طًع سرههي اضخبع ز١يس.

 اٗشٜبع اظ ٌٗيسٙ

ًٜيس.

 اُط انال قيط ٗبزض ٘ٛي ذٞضز:.

ز١ب ٙثبظ اؾز

 -ثطاي ٗكبٝض ٟسـصي ٠ثب قيطٗبزضاضخبع ز١يس

ٓ ت دبيي ٚث ٠ثيط ٙٝثطُكش ٠اؾز

 -اؾشلبز ٟنحيح قيطٗهٜٞػي ضاآٗٞظـ ز١يس

ٞٛ ى  ٝهؿ٘ز ثيكشطي اظ ١بٓ ٠دؿشب ٙزض ز١بٙ

 اُط ثطكي زاضز زضٗب ٙزضٜٗعّ ضا ثٗ ٠بزض آٗٞظـ ز١يس
 سٞني١ ٠بي ٗطاهجز زض ٜٗعّ ضا ثٗ ٠بزضآٗٞظـ ز١يس

قيطذٞاض ٗي ثبقس.

١ طٗكٌْ قيطذٞضز ٙضا  1ضٝظ ثؼس ديِيطي ًٜيس  ٝثطكي ٝ ٝظٙ

زض نٞضر ٗكب١س ٟسٖاٗي ٛكب١ ٠ٛبي كٞم زض هؿ٘ز ذٞة دؿشبٗ ٙي ُيطز ػالٗز ثعٛيس.



ُيطي ٛب ًبكي ضا ثؼساظ 10ضٝظ ديِيطي ًٜيس

١يچ يي اظ ٛكب١ ٠ٛبي كٞم ضا ٛساقش ٠ثبقس



ٔؾىُ
ؽيزخٛردٖ

اضٛظطثطكي ،ز١ب ٙضاِٛبًٜ ٟيس

 وٙتزَ ٚظؼيت ٚاوغيٙبعي ٖٛؽيز خٛار ٚوٙتزَ ٔصزف ْوُٕ ٞبي دارٚيي را ٔؽبثك دعتٛراِؼّٕٟبي ا٘دبْ دٞيذ.
 عبيز ٔؾىالت را ارسيبثي وٙيذ در صٛرت ػذْ تٛا٘بيي در ارسيبثي ٚدرٔبٖ ٔؾىُ  ،ثٔ ٝزوش تخصصي ارخبع دٞيذ

٘ذارد

 سٞني١ ٠بي ٗطاهجز زض ٜٗعّ ضا ثٗ ٠بزض ثِٞييس.

ٗ بزض ضا ثطاي سـصي ٠ذٞة ًٞزى سكٞين ًٜيس.

چبرت  – 2ثبس وزدٖ راٛٞ ٜايي

چبرت  1پيؾٍيزي اس اتالف حزارت ثيٕبر
چبرت  -1اِف :در ثذ ٚتِٛذ

.1زض ٝيؼيز ٜٗبؾت هطاض ز١يس (ُطزٗ ٙرشهطي ث ٠ػوت ًكيس ٟقس) ٟ

.1ظيط ُطٕ ًٜٜس ٟسبثكي هطاض ز١يس.

ٝح ٠ٓٞيب دبضچ ٠ٓٞٓ ٠قس ٟاي ث ٠يربٗز  2- 2/5ؾبٛشي ٗشط ظيط قب٠ٛ

.2زض ٗٞاضزي ًٗ ٠بيغ آٜٗيٞسيي ثٌٛٞٗ ٠ي ٕٞآؿكش ٠ثبقس  ،زض نٞضسي ًٞٛ ٠ظاز ذٞقحبّ

١بي ٞٛظاز هطاض ز١يس .

*٘ٛي ثبقس ؾبًك ٚز١بٛٝ ٙبي اٛدبٕ قٞز.
.3ؾط ٝنٞضر ٝسٞٛ ٠ٜظاز ضا (ثب ح ٠ٓٞيب دبضچ ٠س٘يع ً ٠اظ هجْ ُطٕ قس ٟاؾز )ذكي ًٜيس

.2ز١بٝ ٙؾذؽ ثيٜي ضا ؾبًكًٜ ٚيس .

 .4ح ٠ٓٞيب دبضچ ٠ذيؽ ضا ًٜبض ثِصاضيس  ٝا ٝضا ثط ضٝي ح ٠ٓٞيب دبضچ ٠ي ً ٠اظ هجْ ُطٕ قسٟ

.3سحطيي دٞؾشي ٗاليٖ اٛدبٕ ز١يس (يطث ٠ظز ٙثً ٠ق دب يب سِٜٔط ظز ٙث٠
دبق ٠ٜدبٝ ،يب ٗبٓيس ٙدكز ٞٛظاز (قيط ذٞاض ) كوٍ ثطيب يي يب ز ٝثبض )

اؾز  ،هطاض ز١يس.
ٛٝيؿيش٠
*ٞٛظاز ذٞقحبّ (ٞٛ)Vigorousظازي اؾز ً ٠سالـ سٜلؿي ذٞة زاضز ،ر
ػًالٛي ا ٝذٞة اؾز ٝيطثب ٙهٔت ثبالي  100ثبض زض زهيو ٠زاضز.
چبرت  -1ة :ثؼذ اس تِٛذ تب دٔ ٚبٍٞي
.1ثب ٝؾبيْ ُطٕ ًٜٜسٝ ( ٟاضٗط -چطاؽ دبي ٠زاض – ًيؿ ٠آثِطٕ ٞٛ)...ٝظاز ضا ُطٕ  ٠ِٛزاضيس.
.2اَ٘يٜب ٙحبنْ ًٜيس ً ٠زضخ ٠حطاضر ظيط ثـْ ٞٛظاز ٗ 36-37يجبقس

در تٕبْ دٚرٛ٘ ٜسادي  ٚؽيزخٛارٌي اس ٌزْ ٍٟ٘ذاؽتٗ ثيٕبر اؼٕيٙبٖ حبصُ وٙيذ
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چبرت ؽٕبر٘ - 4 ٜح ٜٛدادٖ خزيبٖ آساد اوغيضٖ

چبرت ٘ -3ح ٜٛا٘دبْ تٟٛي ٝثب فؾبر ٔثجت  ٚاوغيضٖ )(PPV
ٛبض ٟچب ٠ٛزضزاذْ حبقي٠
ٗ- 1بؾي ضا ثسضؾشي ضٝي نٞضر ثي٘بض ثِصاضيس ( ثُٞضي ً ٠ثيٜي ٝز١ب ٙضا ثذٞقبٛسٝى
ٗبؾي هطاض ُيطز)

ٜٗظٞض اظ خطيب ٙآظاز اًؿيػ ٙاي ٚاؾز ً ٠اًؿيػ ٙخٔٞي ثيٜي ثي٘بض ثطهطاض قٞز ،ايٌٜبض ثب ٝؾبيْ ظيط اٌٗب ٙدصيط

- 2ثَ ضا ثلكبضيسٝ .حطًز هلؿ ٠ؾي *٠ٜضاٗكب١سًٜ ٟيس

اؾز ٗ :بؾي اًؿيغ ٠ٓٞٓ ٝ ٙاًؿيػٙ

تٟٛي ٝرا ثب عزػت  40تب  60ثبر در دليم ٚ ٝثٕذت  30ثب٘ي ٝا٘دبْ دٞيذ.

ٔبعه اوغيضٖ:
-

ثال فبصّ ٝظزثبٖ لّت راارسيبثي وٙيذ
(يطثب ٙهٔت ضا ثب ُٞقي يب ٓ٘ؽ ٛجى قطيبٛ ٙبكي يب ثطاًيبّ زض ٗسر  6ثبٛي ٠ق٘طزٝ ٟزضػسز  10يطة ًٜيس)

ثيؼ اس  100ثبر در دليمٝ

ثيٗ  60تب  100ثبر در دليمٝ

 زض نٞضر ٛجٞز ٙسٜلؽ

 سٞ٢ي *٠ضا ازاٗ ٠ز١يس

اظ ٓٗ ٝ ٠ٓٞبؾي اًؿيػٗ ٙشهْ ث ٠ً ٖ٢ث ٠خطيب ٙاًؿيػٓ 5 ٙيشط زض زهيوٝ ٠نْ ثبقس اؾشلبزًٜ ٟيس.
ثب چؿجبٛسٗ ٙبؾي ضٝي نٞضر قيطذٞاضٗيشٞاٛيس اًؿيػٛي ثب ؿٔظز ثبال ث ٠ا ٝثطؾبٛيس.

وٕتز اس  60ثبر در دليمٝ
 سٞ٢ي ٠ضا ازاٗ ٠ز١يس ٝ

ذٞزثرٞز  PPVضا سب ظٗبٙ

ًٝلبيششٞ٢ي ٠ضا ًٜشطّ ًٜيس.ث٠

ككطز ٙهلؿ ٠ؾي ٠ٜضاقطٝع ًٜيس.

ثطهطاضي سٜلؽ ازاٗ ٠ز١يس(ث٠

ٓعُ ٠ٓٞٓ ٕٝصاضي سٞخًٜ ٠يس

.ثٓ ٠عُ ٠ٓٞٓ ٕٝصاضي سٞخًٜ ٠يس

ٓعُ ٠ٓٞٓ ٕٝصاضي  ٝيب
ُصاقش OGT ٚسٞخًٜ ٠يس).
 ٝيطثب ٙهٔت ضا ٛيع ًٚسطّ
٘ٛبييس.

ِ ِٝٛاوغيضٖ:

 زض نٞضر ٝخٞز سٜلؽ

اقس ثطاي ثطهطاضي اًؿيػ 100 ٙزضنس ،يي ٓ ٠ٓٞضاثٜٗ ٠جغ اًؿيػٝ ٙنْ ًٜيس ٝ
ِٜ١ -بٗي ًٗ ٠بؾي زضزؾشطؼ ٛت

ذٞزثرٞزي ٗ ٝؤثط دؽ اظ

ًق زؾش٢ب ضا ثهٞضر ٗوؼط ضٝي نٞضر قيطذٞاضهطاض ز١يس  .زضاي ٚحبٓز ؾطػز خطيب ٙاًؿيػ ٙحساهْ ٓ 5يشط زض

هُغ  ٝ PPVاٛدبٕ سحطيي

زهيو ،٠سٜظيٖ قٞز.

دٞؾشي ثطاي ٗسسي خطيبٙ
آظاز اًؿيػ ٙثطهطاض ًٜيسٝ .

ؾذؽ ث ٠اضظيبثي ضٞٛ َٛظاز
ثذطزاظيس.

اٌزثب ٚخٛدتٟٛي ٝوبفي ٚفؾزدٖ لفغ ٝعي ٝٙحذالُ ثٕذت 30ثب٘ي ،ٝتؼذادظزثبٖ لّت وٕتزاس
وٙيذچبرت ؽٕبر) 5 ٜ
 60ثبلي ثٕب٘ذ  ٚيب ظزثبٖ لّت صفز ثبؽذ درٔبٖ دارٚيي را آغبس (
ي٘بضثُٞضٜٗبؾت سٞ٢يٗ ٠ي قٞز زض نٞضسيٌ ٠هلؿ ٠ؾي ٠ٜحطًز ٘ٛي
* ٝخٞزخطًز زَٝطكٗ ٠ؼطف آ ٙاؾز ً ٠ة
ًٜسيبحطًز آ ٙيؼيق اؾز ،اثشسا انالح ٝيؼيز ؾط ،ؾذؽ چي ًطزٗ ٙحْ هطاضُيطي ٗبؾي ًٜٝشطّ ضا٢١بي
ٞ١ايي اظ ٛظط اٛؿساز ٝثؼس اكعايف ككبضسٞ٢ي ٠ضا اٛدبٕ ز١يس ،زض نٞضر ػسٕ حطًز هلؿ ٠ؾي ٠ٜالظٕ اؾزِِٝٛ
ز١يس
ٌذاري داخُ ٘بي ضا زض نٞضر زاقش٢ٗ ٚبضر الظٕ اٛدبٕ ز١يس ،زضؿيطاي ٚنٞضر سٞ٢ي ٠ثبٗبؾي ضا ازاٗ. ٠
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چبرت  -5درٔبٖ دارٚيي

دارٚ

ضا٢١بي سدٞيع زاض ٝػجبضسٜس اظ ٝ :ضيس١بي ٗحيُي  ٝسعضين زاذْ ٛبي .
آجش ٠ضايح سطي ٚضا ٟاظ َطين ٝضيس ٛبكي اؾز.

ادي ٛلطيٚ

اپي ٘فزيٗ :

عزػت تدٛيش /احتيبغ ٞب

غّظت

آٔبدٜ

دٚساص/راٜ

تدٛيشؽذٜ

عبسي

تدٛيش

يي ٗئي ٓيشط

0/.1- 0/.3 mg/kg

ث ٠ؾطػز زاز ٟقٞز

./3 – ./1 ml/kg

زضنٞضر اؾشلبز ٟاظ ETثبيسثٝ ٠ؾئ٠

1/10000

 IVيبET

آٝي ٚزاضٝيي اؾز ً ٠زض احيب سدٞيع ٗيكٞز  .ادي ٛلطي ٚضا ظٗبٛي سدٞيع ًٜيس ً: ٠
 يطثب ٙهٔت نلط ثبقس يب

ؾطٕ كيعيٞٓٞغي ؿٔظز آٗ ٙيعا1 ٙ
آي ٕ 2ئي ٓيشطضهين ُطزز

 ثب ٝخٞزسٞ٢يً ٠بكي(ثب اًؿيػ 100 ٙزضنس) ٝككطز ٙهلؿ ٠ؾي ٠ٜحساهْ ث٘سر  30ثبٛي ، ٠سؼسازيطثب ٙهٔت ً٘شطاظ  60ثبض زض
زهيو ٠ثبهي ث٘بٛس

اكعايف

ؿٔظز ادي ٛلطي ٚثبيس  1: 10000ثبقس (ثطاي ٕثبّ ثطاي س٢ي 1 ٠ؾي ؾي اظاي ٚؿٔظز ثبيس  0/1ؾي ؾي اظ ٗحٔ 1: 1000 ّٞضا ثب

ٛ-طٗبّ ؾبٓيٗ 40 ٚئي ٓيشط

زٜ١س ٟحدٖ

 0/9ؾي ؾي ؾطٕ كيعيٞٓٞغي زض يي ؾط 1 َٛؾي ؾي آٗبزً ٟطز)

IV

يب

ثٝ ٠ؾئ ٠ؾط َٛيباٛلٞظي ٙٞاظضاٟ
 IVزاز ٟقٞز

-ضيِٜط

در صٛرت ٘يبس ثٔ ٝمبديز ثيؾتز اس ايٗ غّظت ،ثٕٞ ٝيٗ رٚػ ػُٕ وٙيذ

الًشبر يب

دٚساص :
ئُٞطٕ اظ ٗحٔ 1: 10000 ّٞاسؼزيك زاذْ ٝضيسي ) (IVيب زاذْ ٛبي )(ET
ٗ 0/ 3 - 0/ 1ئي ٓيشط ثطاي ١ط ى
اُط ضٝـ زاذْ ٝضيسي اٌٗب ٙدصيط ٛجبقس ٝيبثي٘بضث ٠زٝظ١بي اؾشبٛساضزدبؾد ٛس١س ثبيس زٝظ١بي ثبالسط ادي ٛلطيٚ

10ml/kg

َي  5سب  10زهيو ٠زاز ٟقٞز

دي ؾْO-

(  1سب 2

ٗئي ٓيشط ثطاي ١ط ًئُٞطٕ ) ثُطيو ٠زاذْ ٛبي سدٞيع قٞز.
ؼ اظ سدٞيع زاض،ٝسؼسازيطثب ٙهٔت ث 60 ٠يبثيكشطثطؾس،اُطسؼسازيطثب ٙهٔت ظيط 60ثبهي ٗبٛس:
اٛشظبضٗي ضٝز 30ثبٛي ٠ح
 سعضين ٗدسز اپي ٘فزيٗ (زض نٞضر ٛيبظ ٗي سٞا١ ٙط  3سب  5زهيو ٠يٌجبض سٌطاض ًطز)

زض نٞضسي ً ٠قي ث ٠اظزؾز زاز ٙقسيس ذ٘١ ٙٞطا ٟثب ػالئٖ ١يذ٘ٓٝٞي ٝخٞز زاقش ٠ثبقس ،افشايؼ دٙٞذٜ

ثيٌطثٜبر

./5 mEq/ml

ٗ20ئي

2 mEq/kg

ؾسيٖ

(ٗحٔ%4/2ّٞ

ٓيشطيبزٝ

)4ml/kg( IV

)

ؾطَٛ

حدٓ (٘زٔبَ عبِيٗ ،ريٍٙز الوتبت يب په عُ ) O-سدٞيع ًٜيس

ٗٞثطهطاضزاضز،زاز ٟقٞز.

ٗ 10ئي

زضل ) ٝثب زٝظ
ز
ثيٌطثٜبر ؾسيٖ كوٍ دؽ اظ ثطهطاضي سٞ٢يٜٗ ٠بؾت ثبيسسدٞيعُطزز  ٝثب ؿٔظزٗ( 0/ 5 mEq/mlحٔ4/2 ّٞ

ٓيشطي

 ٝ 2 mEq/Kgاظ َطين  ٝ IVث ٠آضاٗي سعضين قٞز.
( يؼٙي

زاز ٟقٞز.كوٍ زضنٞضسي ً٠
ٞٛظازسحز سٞ٢ي٠

اظديف دطقسٟ

زض نٞضسي ً ٠سٞهق هٔجي سٜلؿي َٞالٛي ٗسر ثٞز ٝ ٟث ٠ؾبيط زضٗب٢ٛب دبؾد ٛس١س ثيىزثٙبت عذيٓ سدٞيعًٜيس

ث ٠آضاٗي حساهْ زضَ 2 ّٞزهيو٠

ٛبًٓٞؿبٙ

 2 ml/kgاس ٔحّ 7/ 5 َٛدرصذ را ثب ٕٞبٖ حدٓ آة ٔمؽز رليك ٕ٘بييذ)

* زض نٞضسيٌ ٠ؾبثو ٠سعضين ٗرسض ثٗ ٠بزض زض  4ؾبػز هجْ اظ ظاي٘بٞٛ ٙظازٝ ،خٞز زاقش ٠ثبقس ٝيب قيطذٞاض

0/4 mg/ml

1ml

0/1 mg/kg
)) ./25 ml/kg

١يسضًٔٝطايس

ET، IV

ػاليٖ ٛ ٝكب١ ٠ٛبي ٗهطف ٗٞاز ٗرسض ضا زاقش ٠ثبقس ،ثبيس ٘بِٛوغبٖ ٞيذرٚوّزايذ (٘بروبٖ ) ثٗ ٠يعاٙ

IM، SQ

 0/1mg/kgسطخيحب اظ َطين  IVيب  ETسعضين ُطزز.

1 mg/ml

1ml

0/1 mg/kg
)) ./1 ml/kg
ET، IV
IM.، SQ

34

ث ٠ؾطػز زاز ٟقٞز
 ETٝ IVسطخيح زازٗ ٟي قٞز
 SQٝ IMهبثْ هج ّٞاؾز.

چبرت ٘ -6حٚ ٜٛظؼيت دادٖ ث ٝؽيز خٛار ثيٟٛػ
ٔؾىٛن ث ٝتزٔٚبي ٌزدٖ ٘يغت :
ًٞ زى ضا ث ٠د ٞٔ٢هطاض ز١يس سب ذُط آؾذيطاؾيً ٙٞب١ف يبثس .
ُ طز ٙضا ً٘ي ث ٠حبٓز اًؿشبٛؿي ٙٞزض آٝضيس ٝثطاي ثبثز  ٠ِٛزاقش ٚيي زؾز اٝضا ظيط ُ٠ٛٞ

چبرت ٘ -7ح ٜٛدادٖ عزيغ ٔبيؼبت ٚريذي ثزاي ٔٛارد ؽٛن
 ثطاي ثي٘بض ضٍ ثِيطيس (ثطاي اٛدبٕ آظٗبيف ١بي اٝضغاٛؽ ذُ ٙٞيطي ًٜيس).
 ؾطٕ ضيِٜط الًشبر يب ٛطٗبّ ؾبٓيٝ ٚنْ ًٜيس ُ٘ٗ.ئ ٚقٞيس ً ٠ؾطٕ ث ٠ذٞثي خطيب ٙزاضز.
 خطيب ٙؾطيغ ؾطٕ 20ml/kg
ٚسٖ (ويٌّ ٛزْ)

هطاض ز١يس.

()20ml/kg

 ثطاي ثبثز ٗبٛسٝ ٙيؼيز ثس ٙيي دب ضا ث ٠خٔ ٞذٖ ًٜيس.
ٔؾىٛن ث ٝتزٔٚبي ٌزدٖ اعت:
ًٞ زى ضا ث ٠دكز ثرٞاثبٛيس ُٝطز ٙا ٝضا ثبثز ًٜيس *.
 ديكبٛي ًٞزى ضا ث ٠سرشٗ ٠حٌ٘ي ثب چؿت ثچؿجبٛيس سب زض ٗ ٟيٝ ٚيؼيز ثبهي ث٘بٛس .
 ثطاي خُٔٞيطي اظ حطًز ُطز ، ٙزض َطكي ٚؾط ًٞزى يي ؾطٕ هطاض ز١يس.
*اٌز وٛدن اعتفزاؽ ٔي وٙذ ثب ٍ٘ ٝداؽتٗ عز در أتذاد ثذٖ  ،وٛدن را ث ٝپّٟٛ
ثزٌزدا٘يذ.

حدٓ ريٍٙز الوتبت يب ٘زٔبَ عبِيٗ

سب1/5

30ml

اظ  1/5سب 2/5

40ml

اظ  2/5سب 3/5

60ml

اظ 3/5سب 4/5

80ml

اظ  4/5سب 5/5

100ml
اُط ث٢جٞزي حبنْ ٛكس  ،سعضين ٗبيغ كٞم ضا

دؽ اظ زضيبكز ٗبيغ كٞم ًٞزى ضا اضظيبثي ًٜيس.
سٌطاض ًٜيس.
دؽ اظ زٗٝي ٚاٛلٞظي ٙٞزٝثبض ٟاضظيبثي ًٜيس

اُط ث٢جٞزي حبنْ ٛكس ٗ،دسزا"سعضين ٗبيغ كٞم

ضا سٌطاض ًٜيس.
دؽ اظ ؾٗٞي ٚسعضين ًٞزى ضا ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس.
زض نٞضر ػسٕ اٌٗب ٙاضخبع زٝثبض ٟاضظيبثي ًٜيس.

اُط ث٢جٞزي حبنْ ٛكس زض ػطو  60زهيو٠

ٗيعا FFP،20 ml/kgٙيب ذ ٙٞثعٛيس
حؼ اظ ث٢جٞزي زض ١ط ٗطحًٔ( ٠ب١ف سؼساز ٛجى  ،ث٢شط دط قسٞٗ ٙيطُ٢ب )يب ؾٗٞي ٚسدٞيع ؾطٕ ،
ًٞزى ضا ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس ٝزض ثي ٚضا 70ml/kg ٟاظ ٗحٔ ّٞزًؿشطٝظ ؾبٓي( ٚيب زض
نٞضر ػسٕ زؾشطؾي  ،ؾطٕ  2/3، 1/3يب ضيِٜط الًشبر يب ٛطٗبؾبٓي) ٚضا زض ػطو  5ؾبػز
ثس١يس.
ٌٗطضا"ًٞزى ضا اضظيبثي ًٜيس .اُط ث٢جٞزي حبنْ ٛكس  ،هُطار ٗبيغ ضا ثب ؾطػز ثيكشطي سدٞيع
ًٜيس.
اٌز ٕ٘يتٛا٘يذ ٔبيؼبت ٚريذي تشريك وٙيذ:

ٗ وبزيط كٞم  ،اظ َطين ٓٗ ٠ٓٞؼس)N.G.T( ٟيب زاذْ اؾشرٞا ٙسب ظٗب ٙضٍ ُيطي زازٟ
قٞز.

چبرت ٘ -9ح ٜٛدادٖ وّغيٓ  ،فٛٙثبرثيتبَ ثزاي ٔٛارد تؾٙح

چبرت ٘ -8ح ٜٛدادٖ ٌّٛوش ٚريذي

 زٝظ زاض ٝضا ثط اؾبؼ ٝظًٞ ٙزى سؼييًٜ ٚيس.


ثطاي ثي٘بضضٍ* ثِيطيس (ثطاي اٛدبٕ آظٗبيكبر اٝضغاٛؽ ذُ ٙٞيطي ًٜيس) .



ٗ 4 ml/kgحًُٔٞٔ ّٞع  %10ضا ثبؾط َٛث ٠زاذْ ٝضيسسعضين ًٜيس.

ٚسٖ (ويٌّٛزْ)



اُطُ٘ٗ IV lineئ ٚهجْ اظ زاز ٙكٜٞثبضثيشبّ  ،سدٞيع ًُٔٛٞٞبر ًٔؿيٖ  ٠ً 2cc/kgثب  ٖ١حدٖ ذٞز

ضهين قس ٟثبقس ث ٠آ١ؿشِي زضػطو 15-10زهيو ٠ثب ًٜشطّ يطثب ٙهٔت سعضين قٞز .


حدٓ ٔحٌٌّّٛ َٛش  %10و ٝثبيذ ثٝ
صٛرت ثِٛٛط ( )4 ml/kgداد ٜؽٛد

اُط سكٜح ازاٗ ٠زاقز كٜٞثبضثيشبّ ٗحٔ ّٞزض آة ضا ٗيشٞاٝ ٙضيسي ٝث ٠آ١ؿشِي زض ػطو  10 -15زهيو٠

سعضين ًطز..
 زٝظ الظٕ ضا اظ آٗذ ّٞكٜٞثبضثيشبّ ث ٠زاذْ ؾط َٛاٛؿٓٞي 1 mlٚضا ثٌكيس.

سب 1/5kg

5ml

 كٜٞثبضثيشبّ ضا ث ٠نٞضر  IVيب زض نٞضر ػسٕ اٌٗب ، ٙػًالٛي سعضين ًٜيس

اظ  1/5سب 2/5

10 ml

اظ  2/5سب 3/5

15 ml

ًٞ زى ضا دؽ اظًٜشطّ سكٜح ؾطيؼبُ ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

اظ  3/5سب 4/5

20ml

اظ  4/5سب 5/5

25ml

كٜٞثبضثيشبّ
ٝظً(ٙئُٞطٕ)

ٗحٔ200 mg/ ml ّٞ

زٝظ 0/1 ml /Kg = 20 mg /Kg
سب 1/5

 زضٗب ٙثب ٗحٔ ّٞؾطٕ هٜسي  %10ثٗ ٠يظا 8mg/kg/minٙثطاي ٗسر  5ؾبػز سبظٗب ٙاضخبع ازاٗ ٠يبثس
 ثٗ ٠حى ٞ١قيبضي ًٞزى ،سـصي ٠ا ٝضا قطٝع ًٜيس ( .حسٝزا" ٗؼبزّ ٗ 100-120ئي ٓيشط ث ٠اظاء ١ط ًئٞ
ُطٕ ثطاي  24ؾبػز اظ ؾطٕ هٜسي  %10ايٗ ٚيعا ٙضا سبٗيٗ ٚيٌٜس).
درصٛرتيى ٝخؽز آعپيزاعيٚ ٖٛخٛد دارد :

 قيطيب ؾطٕ هٚزي  %5يب **ٗحٔ ّٞهٜسي اظ َطين ٓٗ ٠ٓٞؼس ٟثس١يس.

0/1ml

اظ  1/5سب 2/5

0/2 ml

اظ  2/5سب 3/5

0/3 ml

اظ  3/5سب 4/5

0/4ml

اظ  4/5سب 5/5

0/5 ml

 اُط سكٜح دؽ اظ  20زهيو ٠ازاٗ ٠زاـر ،زٝظ ز ٕٝكٜٞثبضثيشبّ ضا ثب ٛهق ٗوبزيط ثبالث ٠نٞضر  IVسعضين ًٜيس.
 اُط سكٜح دؽ اظ  20زهيو ٠ثؼسي ٛيع ازاٗ ٠زاقز  ،زٝظ ؾ ٕٞكٜٞثبضثيشبّ ضا ثب ٛهق ٗوبزيط ثبالث ٠نٞضر IMيب
 IVسعضين ًٜيس.
 اُط سكٜح ٜٞ١ظدؽ اظ  10زهيو ٠ثؼسي ازاٗ ٠زاقز كٜي سٞئي 20mg/kgٚث ٠نٞضر  IVث ٠آ١ؿشِي
*

اٌز ٕ٘ي تٛا٘يذثزاي ثيٕبرري ثٍيزيذٚوٛدن تؾٙح ٘ذارد  ،ؽيز يب ٔحّ َٛلٙذي

اسؼزيك ِِٝٛ

ٔؼذ (N.G.T)ٜثذٞيذ.
** ثزاي تٟئ ٝحّ َٛلٙذي  4 ،لبؽك ٔزثبخٛري ( )20 grؽىز را در  200mlآة خٛؽيذ ٜخٙه ؽذٜ
حُ وٙيذ.

زضػطو  20زهيو ٠سعضين ًٜيس ٝزضنٞضر ػسٕ دبؾد  ،زيبظدبٕ  0/1-0/3mg/kgزاذْ ٝضيسي زض ٗسر 5
زهيو ٠سعضين ًٜيس ٞٛٝظازضااضخبع ز١يس.
سصًط:
 ثٜٗ ٠ظٞضديكِيطي اظ آؾذيطاؾي ٙٞسب ظٗبًٜ ٙشطّ سكٜح ٞٛظازضا٢ِٛ N.P.Oساضيس
 زهز قٞزكٜٞثبضثيشبّ ٗحٔ ّٞزضچطثي ضا٘ٛي سٞاٝ ٙضيسي سدٞيعًطز.

درٔبٖ ؽيز خٛار
 آ٘تي ثيٛتيه داخُ ػعال٘ي در صٛرت ػذْ أىبٖ ارخبع

الذأبتي ثزاي پيؾٍيزي اس پبييٗ آٔذٖ لٙذ خٖٛ

ثزاي اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه لجُ اس ارخبع در صٛرتي و ٝتب ٘شديىتزيٗ

 اُط ًٞزى هبزض ث ٠سـصيٗ ٠ؿشويٖ ثب قيط ٗبزض اؾز :

ثيٕبرعتبٖ ثيؾتز اس يه عبػت فبصّ ٝثبؽذ:

 اظ ٗبزض ثرٞا١يس ًًٞ ٠زى ضا ثب قيط ذٞزـ سـصيًٜ ٠س .

آٛشي ثيٞسيي اٛشربثي  :خٜشبٗبيؿيٝ ٚآٗذي ؾئي( ٚسعضين ػًالٛي)
زاضٝ
ٝظٙ

خٜشبٗبيؿيٚ
آٗذٗ 2 ّٞئي ٓيشط=ٗ20ئي ُطٕ

 اُط ًٞزى سٞاٛبئي سـصيٗ ٠ؿشويٖ اظ دؿشبٗ ٙبزض ضا ٛساضز ٓٝي هبزض ث ٠ثٔغ اؾز :
آٗذي ؾئيٚ

 ث ٠سطسيت اٞٓٝيز ٝزض زؾشطؼ ثٞز ، ٙقيض زٝقيس ٟقسٗ ٟبزض  ،قيط زاي ، ٠قيط ٗهٜٞػي

آٗذٗ 5 ّٞئي ٓيشط=ٗ500ئي

 ،آة هٜس ث ٠ا ٝثس١يس

ُطٕ

ارً 1/5ئُ ٞطٕ

0/25ml

1ml

 1/5سب ً 2/5ئُ ٞطٕ

0/50ml

2ml

 2/5سب ً 3/5ئُ ٞطٕ

0/75ml

3ml

 3/5سب ً4/5ئُ ٞطٕ

1ml

4ml

ً 4/5ئُ ٞطٕ ث ٠ثبال

1/25ml

5ml

5زض نٞضر ػسٕ اٌٗبٙ

١ط  8ؾبػز

١ط  6ؾبػز

هجْ اظ اضخبع  30سب ٗ 50ئي ٓيشط قيط يب آة هٜس زض نٞضر سحْ٘ ثب هبقن ث ٠ا ٝثس١يس.
ؼزس تٟي ٝآة لٙذ:
زض يي ٓيٞاٗ ٙحشٞي  200ؾي ؾي آة خٞقيس ٟذٜي قس 4 ٟهبقن ٗطثبذٞضي قٌط
(ُ 20طٕ) ضا حْ ًٜيس.
اٌز وٛدن لبدر ث ٝثّغ ٘يغت:
 اُط سٞاٛبئي ُصاقشٗ ٠ٓٞٓ ٚؼس ٟزاضيس٘١،بٗ ٙبيؼبر كٞم ضا ث٘١ ٠ب ٙاٛساظ١ ٟط 2
ؾبػز اظ َطين ٓٗ ٠ٓٞؼس ٟثس١يس.

اضخبع سب ظٗب ٙضؾيس ٙث٠

زض نٞضر ػسٕ اٌٗب ٙاضخبع ١ط  2ؾبػز سٌطاض ًٜيس

ٗطًع زضٗبٛي

 ثطاي ديكِيطي اظ دبيي ٚآٗس ٙهٜس ذ ٙٞثطاي ٞٛظاز ظيط يي ١لشٗ ، ٠وساض قيط يب

 ثطاي قيط ذٞاض ضا ٙظيط يي ١لش ٠زض نٞضر ػسٕ اٌٗب ٙاضخبع خٜشبٗبيؿي١ ٚط  12ؾبػز سٌطاض قٞز.

آة هٜس  2 – 5ؾي ؾي ثطاي ١ط ًئُ ٞطٕ ٝظ ٙاؾز ٝزض نٞضر سحْ٘ اكعايف ٗي

آٗذي ؾئي ٚثطاي ٝظ ٙظيط ً 2ئُ ٞطٕ ١ط  12ؾبػز ٝثطاي ٝظ ٙثبالي ً 2ئُ ٞطٕ ١ط  8ؾبػز سٌطاض

اثس.

قٞز.
درٔبٖ ثزفه:
ٗبزض ثبيس:

 زؾش٢بيف ضا ثكٞيس

 دٜج ٠س٘يع ضا ؾط چٞة ًجطيز ديچيسُٞ( ٟـ دبى ً)ٚضا ثب يي ٗئي ٓيشط ٗحٔٛ ّٞيؿشبسيٚ
آؿكشًٜ ٠س ٝضٝي ٌٓ١ ٠بي ؾليس (ثطكي)زاذْ ز١ب ٙقيط ذٞاض ث٘بٓس  ٝاي ٚػْ٘ ضا ١ط 6
ؾبػز يٌجبض سٌطاض ًٜس ٝثٗ ٠سر  3ضٝظ دؽ اظ ثط َطف قس ٙيبيغ ٟازاٗ ٠ز١س

 زاض ٝثٞٛ ٠ى ١ٝبٓ ٠دؿشبٗ ٙبزض ٗ ٖ١بٓيس ٟقٞز.
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ثزاي درٔبٖ وٓ آثي ٘بؽي اس اعٟبَ ْايؼبت ثيؾتز ثذٞيذ
ٚتغذي ٝثب ؽيز ٔبدر را ادأ ٝدٞيذ .

درٔبٖ ؽيزخٛار در صٛرت ػذْ أىبٖ ارخبع
ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ي ة :درٔبٖ وٓ آثي ٘غجي ثب ا .ٚآر .اط

ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ي اِف :درٔبٖ وٓ آثي ٘بؽي اس اعٟبَ در ٔٙشَ

تب سٔبٖ رعيذٖ ثٔ ٝحُ ارخبع ث ٝتٙبٚة آة خٛؽيذ ٜخٙه ؽذ ٚ ٜا .ٚآر .اط را ٞز

ٔؾبٚر ٜثب ٔبدر در ٔٛرد ع ٝلب٘ ٖٛدرٔبٖ اعٟبَ در ٔٙشَ :

يه عبػت تىزار وٙيذ

(داٖ ٔبيؼبت اظبفي،ادأ ٝتغذي ٝثب ؽيز ٔبدرٔ،زاخؼٔ ٝدذد)

تؼييٗ ٔمذار تمزيجي ٔحّ َٛا .ٚآر .اط و ٝثبيغتي در 4عبػت ا َٚداد ٜؽٛد :

- 1دادٖ ٔبيؼبت اظبفي:

ٚسٖ ثز حغت ويٌّٛزْ

ثٔ ٝبدر ثٍٛئيذ :

سب 1/5

ًٞزى ضا ٗطسجب" ثب قيط ذٞز سـصيًٜ ٠س.

ا .ٝآض .اؼ يب آة خٞقيس ٟذٜي قس ٖ١ ٟث ٠ا ٝثس١س

 اُط ًٞزى قيط ٗبزض ذٞاض ٛيؿز ػال ٟٝثط قيط ٘١يكِي  ،ا .ٝآض .اؼ يب آة خٞقيس ٟذٜي
قس ٖ١ ٟث ٠ا ٝثس١س
ؼزس تٟئ ٝحّ َٛا.ٚآر.اط را ث ٝدلت ثٔ ٝبدر آٔٛسػ ثذٞيذ .
يي ثؿش ٠ا .ٝآض .اؼ ثٗ ٠بزض ثس١يس.
ثٔ ٝبدر ٘ؾبٖ ثذٞيذ  ،ػال ٜٚثز ؽيز ٔبدر ٔ 30 -50يّي ِيتز(ثز حغت تحُٕ حتي

اظ  2/5سب 3/5

200 - 250

اظ  3/5سب 4/5

250 - 300

اظ  4/5ث ٠ثبال *

350

ث٘ ٝؾبٖ دٞيذ و ٝچٍ ٝ٘ٛا. ٚآر .اط ث ٝوٛدن ثذٞذ :
ٗحٔ ّٞا .ٝآض .اؼ ضا ثب اؾشٌب ٙيب ماقن ٗطسجب "خطػ ٠خطػ ٠ث ٠قيط ذٞاض ثس١س.

ٗحٔ ّٞا .ٝآض .اؼ ضا ثب اؾشٌب ٙيب هبقن ٗطسجب"خطػ ٠خطػ ٠ث ٠قيط ذٞاض ثس١س.

اُط ًٞزى اؾشلطاؽ ًطز  10زهيو ٠نجط ًٜس  ،ؾذؽ ٗحٔ ّٞا .ٝآض .اؼ ضا ث ٠ا١ؿشِي ثس١س.

اُط ًٞزى اؾشلطاؽ ًطز  10زهيو ٠نجط ًٜس  ،ؾذؽ ٗحٔ ّٞا .ٝآض .اؼ ضا ث ٠ا ٟؾشِي
 سب ظٗب ٙهُغ اؾ٢بّ زازٗ ٙبيؼبر ايبك ٠ضا ازاٗ ٠ز١س .

اظ  1/5سب 2/5

150 - 200

اُط ًٞزى ثيكشط اظ خس ّٝكٞم ا .ٝآض .اؼ زضذٞاؾز ًطز ١ط چوسض ٗيْ زاضز ث ٠ا ٝثس١يس.

ثٔ ٝبدر ثٍٛئيذ :

ثس١س.

100

*ثطاي ٗحبؾجٗ ٠وساض سوطيجي ا .ٝآض .اؼ ٗيشٞاٛيس ٝظًٞ ٙزى (ًئُ ٞطٕ )زض  75يطة ًٜيس.

ثيؾتز ) ا .ٚآر .اط پظ اس ٞز ثبر دفغ ٔذفٛع آثىي ث ٝا ٚثذٞذ .

-2ادأ ٝتغذي ٝثب ؽيز ٔبدر

ٔمذار ا .ٚآر .اط ثز حغت ٔيّي ِيتز

١ ط ٗوساض ًًٞ ٠زى ٗيْ زاضز  ،ا ٝضا ثب قيط ٗبزض سـصيًٜ ٠س .
ثؼذ اس  4عبػت:
ًٞ زى ضا اضظيبثي ٗدسز  ًٖٝآثي ا ٝاض َجو ٠ثٜسي ٘ٛبييس

چبرت ٔؾبٚر ٜثب ٔبدر را ثجيٙيذ .

ثطاي ازاٗ ٠زضٕا ٙثطٛبٗ ٠زضٗبٛي ٜٗبؾت ضا اٛشربة ًٜيس .

ٔ-3زاخؼٔ ٝدذد
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ٔؾبٚر ٜثب ٔبدر
ثٔ ٝبدر ؼزس صحيح ثغُ وزدٖ ٚپغتبٖ ٌزفتٗ را يبد ثذٞيذ .
٘ؾبٖ ثذٞيذ و ٝچٍ ٝ٘ٛوٛدن را ٍ٘ ٝدارد :
ثسٝ ٙؾط زض اٗشساز  ٖ١ثبقس.
 نٞضر ًٞزى ٗوبثْ دؿشب ٙثبقس.

ثسًٞ ٙزى چؿجيس ٟث ٠ثس ٙا ٝثبقس .

س٘بٕ ثسًٞ ٙزى(  ٠ٛكوٍ ُطزٝ ٙقب ٠ٛا )ٝضا ثب زؾز ح٘بيز ًٜس.
ثٔ ٝبدر ٘ؾبٖ دٞيذ و ٝچٍ ٝ٘ٛوٛدن را ث ٝپغتبٖ ثٍذارد :
ٓ ت ًٞزى ضا ثٞٛ ٠ى دؿشب ٙث٘بٓس.

 نجط ًٜس سب ًٞزى ز١بٛف ضا ذٞة ثبظ ًٜس.

ٞٛ ى ٝهؿ٘ز ثيكشطي اظ ١بٓ ٠دؿشب ٙزض ز١ب ٙقيطذٞاض ثبقس .
ي در ؼزس ٌزفتٗ پغتبٖ ٔٚىيذٖ ٚخٛد دارد  ،اصالح وٙيذ .
ٔ ؾبٞذ ٜوٙيذ و ٝوٛدن پغتبٖ را صحيح ٌزفتٚ ٝخٛة ٔي ٔىذ،اٌز اؽىبَ
ٔزالجت ٞبي السْ در ٔٙشَ را ثٔ ٝبدر آٔٛسػ دٞيذ .
ؽيز ٔبدر

سـصيٌٗ ٠طض ثب قيط ٗبزض زض َ ّٞقجب ٠ٛضٝظ ث ٠ذهٞل قج٢ب
ُٗبثن ثب ٗيْ قيط ذٞاض  ،زض َي ؾالٗز ٝثي٘بضي

چٛٔ ٝلغ ٔزاخؼ ٝوٙذ :
اٌز وٛدن ٔجتال ث:ٝ
اعٟبَ

ثزاي پيٍيزي ثزٌزدد:
 1رٚس ثؼذ

ٞز ٔؾىُ ؽيز خٛردٖ
ػف٘ٛت خفيف چؾٓ

 5رٚس ثؼذ

ػف٘ٛت خفيف ٘بف
ػف٘ٛت خفيف پٛعت
ثزفه
ٚسٖ ٌيزي ٘ب وبفي يب
39رؽذ ٘بٔؼّْٛ

 10رٚس ثؼذ

چٛٔ ٝلغ ثبيذ فٛري ثزٌزدد؟
 ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس اُط قيط ذٞاض ١ط ًسإ اظ ٛكب١ ٠ٛبي ظيط
ضا زاقز كٞضي ثطُطزز:

 ذٞة قيط ٛرٞضز ٙيب يؼيق ٞٛقيسٙ
ثسسط قسٙ

 ست زاض قسٙ
 سٜلؽ سٜس

 سٜلؽ ٗكٌْ

 ذ ٙٞزض ٗسكٞع
 اؼٕيٙبٖ اس ٔىبٖ ٌزْ ثزاي ؽيز خٛار در  ٕٝٞاٚلبت:

 ثٗ ٠بزض سٞنيًٜ ٠يس زض ٞ١اي ؾطز  ،ؾط ٝدبي قيط ذٞاض ضا دٞقبٛسٓٝ ٟجبؾ٢بي ثيكشطي ث ٠ا ٝثذٞقبٛيس ٝزض ٞ١ايُطٕ ٓجبؼ ً٘شطي
ث ٠ا ٝثذٞقبٛيس(ٓجبؼ ٜٗبؾت قيطذٞاض يي دٞقف ثيف اظ ٓجبؼ ذٞزسب ٙاؾز)
 اظ هٜسام ًطز ٙقيط ذٞاض زض ١ط قطايُي ذٞززاضي ٘ٛبيس
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ؽيز خٛار ثيٕبر را پيٍيزي وٙيذ
ٔؾىالت ؽيز خٛردٖ:
ثؼذ اس  1رٚس

ٚسٖ ٌيزي ٘بوبفي يب رؽذ ٘بٔؼّْٛ
ثؼذ اس 10رٚس
ؽيز خٛار راٚسٖ وٙيذ:
 اُط ثيف اظ ُ 200طٕ زض  10ضٝظٝظ ٙايبكً ٠طزٗ ، ٟبزض ضا سكٞين ًٜيس ً ٠سٞني١ ٠ب ضاازاٗ ٠ثس١س.

 اظ ٛظط قيط ذٞضز ٙاضظيبثي ًٜيس

 اُط ثيف اظ ُ 200طٕ زض  10ضٝظٝظ ٙايبكٌٛ ٠طز ، ٟث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس.

 زض ٗٞضز ١ط ٗكٌْ قيط ذٞضز ٠ً ٙزض آٝيٗ ٚطاخؼ ٠زاقز ؾٞاّ ًٜيس.
 اةٗبزض زض ٗٞضز ١طُٗ ٠ٛٞكٌالر خسيس يب هجٔي قيط ز١ي ٗكبٝضًٜ ٟيس.
 اُط زض ٗكبٝض ٟثب ٗبزض ،سـييط سـصي ٠اي هبثْ ٗالحظ ٠اي ضا سٞنيً ٠طز ٟايس اظ اٝ
ثرٞا١يس ًٞزى ضا ٗدسزا"ثيبٝضز.

ػف٘ٛت ٞبي ٔٛظؼي:
ثؼذ اس  5رٚس
 اظ ٛظط ػلٛٞز ١بي ٗٞيؼي اضظيبثي ًٜيس.

 اُط قيط ذٞاض ٝظُ ٙيطي ٛب ًبكي زاقش ، ٠اظ ٗبزض ثرٞا١يس ثؼس اظ 10ضٝظ اظ آٝيٚ

ا ُط ػلٛٞز ٗٞيؼي قيط ذٞاض كطهي ٌٛطز ٟيب ثسسط قس ٟاؾز ،ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس

ٝزى ضا ثطاي سؼييٝ ٚظ ٙثيبٝضز.
ٗطاخؼ ، ٠ى

 اُط ػلٛٞز ٗٞيؼي قيط ذٞاض ث٢شط قس ٟاؾز ٗ ،بزض ضا سكٞين ًٜيس ً ٠سٞني١ ٠ب ضاازاٗ ٠ثس١س.

اعٟبَ:
ثؼذ اس يه رٚس

ثزفه

 اضظيبثي قيط ذٞاض ثطاي ًٖ آثي

ثؼذ اس 10رٚس

ؾٞاّ ًٜيس:

دٞبٖ را ثزاي ٚخٛد ثزفه ٍ٘ب ٜوٙيذ .

 آيب زكؼبر زكغ ٗسكٞع ً٘شط قس ٟاؾز؟
 آيب زض ٗسكٞع ذ ٙٞزيس ٟقس ٟاؾز؟

 آيب اقش٢بي قيط ذٞاض ث٢شط قس ٟاؾز؟
درٔبٖ
 اُط ًٞزى زچبض ًٖ آثي قس ٟاؾز ف ُٗبثن چبضر  ًٖ ،آثي ضا زضٗبًٜ ٙيس.
 اُط زكؼبر زكغ ٗسكٞع قيط ذٞاض يب اقش٢بي ا ٝكطهي ٌٛطز ٟيب ثسسط قس ٟاؾز  ،ث٠
ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس.
 اُط زكؼبر زكغ ٗسكٞع قيط ذٞاض  ٝاقش٢بي ا ٝث٢شط قس ٟاؾز ف ثٗ ٠بزض ثِٞييس سٞني٠
١بي سـصي ٠اي ضا ٘١چٜب ٙازاٗ ٠ز١س

ٛح ٟٞسـصي ٠ضا اضظيبثي ًٜيس:

ٗطاجػًٜ ٠يس ثٗ «:٠كٌْ قيط ذٞضز ٙيب ذٞة ٝظِٛ ٙطكش ٚضا ًٜشطّ

ًٜيس»
 اُط ثطكي ثسسط قس ٟيب اُط ًٞزى زض دؿشبُ ٙطكش ٚيب ٌٗيسٗ ٙكٌْ زاضز:
 دٜج ٠س٘يع ضا ؾط چٞة ًجطيز ديچيسُٞ( ٟـ دبى ً)ٚضا ثب ٗحٔٝ ّٞي ٠ٓ ٞزٝغاٛؿيٛ(%25ٚيٖ ؿٔظز) آؿكش٠
ًٜس ٝضٝي ٌٓ١ ٠بي ؾليس (ثطكي)زاذْ ز١ب ٙـيط ذٞاض ث٘بٓس  ٝاي ٚػْ٘ ضا ١ط 4ؾبػز يٌجبض سٌطاض ًٜس
زض نٞضر ػسٕ ث٢جٞزي ثؼس اظ  10ضٝظ ث ٠ثي٘بضؾشب ٙاضخبع ز١يس.
 زاض ٝثٞٛ ٠ى ١ٝبٓ ٠دؿشبٗ ٙبزض ٗ ٖ١بٓيس ٟقٞز.
 اُط ثطكي ث٢شط قس ٟيب كطهي ٌٛطزٝ ٟقيط ذٞاض ٗكٌْ سـصيٛ ٠ساضز ثطاي ٗسر  5ضٝظ زيِط زضٗب ٙضا ازاٗ٠
ثس١يس.

TABLE26-WHO /NCHS normalized reference weight-for-length(49-84cm)and weight-for-height(85—110cm) , by sex

-4SD
60%
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
2
2.2
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5.1
5.3
5.5
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.1
7.3
7.5
7.6
7.8
7.9
8.1

BOY,S Weight(kg)
-3SD
-2 SD
-1 SD
80%
90%
70%
2.1
2.5
2.8
2.2
2.5
2.9
2.2
2.6
3.1
2.3
2.8
3.2
2.4
2.9
3.4
2.6
3.1
3.6
2.7
3.3
3.8
2.9
3.5
4
3.1
3.7
4.3
3.3
3.9
4.5
3.5
4.1
4.8
3.7
4.4
5
4
4.6
5.3
4.2
4.9
5.6
4.5
5.2
5.8
4.7
5.4
6.1
5
5.7
6.4
5.3
6
6.7
5.5
6.2
7
5.8
6.5
7.3
6
6.8
7.5
6.3
7
7.8
6.5
7.3
8.1
6.8
7.5
8.3
7
7.8
8.6
7.2
8
8.8
7.4
8.2
9
7.6
8.4
9.2
7.8
8.6
9.4
8
8.8
9.7
8.2
9
9.9
8.3
9.2
10.1
8.5
9.4
10.2
8.7
9.6
10.4
8.8
9.7
10.6
9
9.9
10.8

median
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.6
4.8
5.1
5.4
5.7
5.9
6.2
6.5
6.8
7.1
7.4
7.7
8
8.3
8.5
8.8
9.1
9.3
9.6
9.8
10
10.3
10.5
10.7
10.9
11.1
11.3
11.5
11.7

Length
(cm)
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

median
3.3
3.4
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
5.8
6.1
6.4
6.7
7
7.3
7.5
7.8
8.1
8.4
8.6
8.9
9.1
9.4
9.6
9.8
10
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4

Girl,s Weight(kg)
-3SD
-1 SD
-2 SD
90%
80%
70%
2.9
2.6
2.2
3
2.6
2.3
3.1
2.7
2.3
3.3
2.8
2.4
3.4
3
2.5
3.6
3.1
2.7
3.8
3.3
2.8
4
3.5
3
4.2
3.7
3.1
4.4
3.9
3.3
4.7
4.1
3.5
4.9
4.3
3.7
5.2
4.6
3.9
5.4
4.8
4.1
5.7
5
4.4
6
5.3
4.6
6.3
5.5
4.8
6.5
5.8
5.1
6.8
6
5.3
7.1
6.3
5.5
7.3
6.5
5.8
7.6
6.8
6
7.8
7
6.2
8.1
7.2
6.4
8.3
7.5
6.6
8.5
7.7
6.8
8.7
7.9
7
8.9
8.1
7.2
9.1
8.3
7.4
9.3
8.5
7.6
9.5
8.7
7.8
9.7
8.8
8
9.9
9
8.1
10.1
9.2
8.3
10.3
9.4
8.5
10.5
9.6
8.7

-4SD
60%
1.8
1.9
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.7
6.9
7.1
7.2
7.4
7.6
7.7

)TABLE 26 –(continued

-4SD
60%
7.6
7.7
7.9
8.1
8.2.
8.4
8.5
8.7
8.8
9
9.1
9.3
9.5
9.6
9.8
9.9
10.1
10.3
10.5
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.9

)Girl,s Weight(kg
-3SD
-1 SD
-2 SD
90%
80%
70%
10.8
9.7
8.6
11
9.9
8.8
11.2
10.1
9
11.4
10.3
9.2
11.69
10.5
9.3
11.8
10.7
9.5
12
10.8
9.7
12.2
11
9.9
12.4
11.2
10
12.6
11.4
10.2
12.9
11.6
10.4
13.1
11.8
10.6
13.3
12
10.7
13.5
12.2
10.9
13.8
12.4
11.1
14
12.7
11.3
14.3
12.9
11.5
14.5
13.1
11.7
14.7
13.3
11.9
15
13.5
12.1
15.3
13.8
12.3
15.5
14
12.5
15.8
14.3
12.7
16.1
14.5
13
16.4
14.8
13.2
16.6
15
13.4

Height
median
)(cm
85
11.8
86
12
87
12.3
88
12.5
89
12.7
90
12.9
91
13.2
92
13.4
93
13.6
94
13.9
95
14.1
96
14.3
97
14.6
98
14.9
99
15.1
100
15.4
101
15.6
102
15.9
103
16.2
104
16.5
105
16.7
106
17
107
17.3
108
17.6
109
17.9
110
18.2

median
12.1
12.3
12.6
12.8
13
13.3
13.5
13.7
14
14.2
14.5
14.7
15
15.2
15.5
15.7
16
16.3
16.6
16.9
17.1
17.4
17.7
18
18.3
18.7

)BOY,S Weight(kg
-3SD
-2 SD
-1 SD
80%
90%
70%
8.9
9.9
11
9
10.1
11.2
9.2
10.3
11.5
9.4
10.5
11.7
9.6
10.7
11.9
9.8
10.9
12.1
9.9
11.1
12.3
10.1
11.3
12.5
10.3
11.5
12.8
10.5
11.7
13
10.7
11.9
13.2
10.9
12.1
13.4
11
12.4
13.7
11.2
12.6
13.9
11.4
12.8
14.1
11.6
13
14.4
11.8
13.2
14.6
12
13.4
14.9
12.2
13.7
15.1
12.4
13.9
15.4
12.7
14.2
15.6
12.9
14.4
15.9
13.1
14.7
16.2
13.4
14.9
16.5
13.6
15.2
16.8
13.8
15.4
17.1

٘ح ٜٛتؾخيص ٔمذارا٘حزاف ٔؼيبر(ٚ) SDسٖ ث ٝلذ يب درصذ آٖ:






ؾشٗ ٙٞطًعي ٛكب ٙزٜ١س ٟهس ًٞزى اؾز ً ٠ضزيق ٗطث ٌٞثًٞ ٠زى ضا اٛشربة ًٜيس
ٝظ١ ٙبي ثجز قس ٟؾ٘ز چخ (دؿط) يب ؾ٘ز ضاؾز (زذشط) ؾشٗ ٙٞطًعي ضاِٛبًٜ ٟيس
ٛعزيٌشطيٝ ٚض ٙثجز قس ٟثٝ ٠ضًٞ ٙزى ضااٛشربة ًٜيس.
سيشط ؾشٝ ٙٞض ٙاٛشربة قسٛ،ٟكب ٙزٜ١س ٟزضنس يبٗوساضاٛحطاف ٗؼيبض(ٝ)SDظ ٙث ٠هسًٞزى ٗي ثبقس

-4SD
60%
7.8
7.9
8.1
8.3
8.4
8.6
8.8
8.9
9.1
9.2
9.4
9.6
9.7
9.9
10.1
10.3
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
12
12.2

