
 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 ِهوکي است دس طی رسهاى ًَصاد کوی تیحال ت

داضتِ تاضذ کِ ًظش تشسذ یا اجاتت هضاج ضل 

 اّویت ًذاسد.

 طَل هذت دسهاى ٍ تستشی ًَصاد تستگی تِ ًظش

پضضک هعالج ٍ ًتیجِ اصهایطات داسد ٍ دس ایي 

هَسد حَصلِ ٍ صثش ٍ ضکیثایی داضتِ ٍ تصوین 

 گیشی سا تِ عْذُ پضضک تگزاسیذ.

 دس طی هذتی کِ دس تیواسستاى ّستیز ًظافت سا

ّا ٍ تیطتش سعایت کشدُ ٍ ضستطَ هکش دست 

 استحوام سٍصاًِ سا  فشاهَش ًکٌیذ.

جْت ٍیضیت تشخیصتِ تَصیِ ّای تعذ اص(

ساعت تعذ .هعایٌِ ضٌَایی  48تا  24هجذد طی 

 ٍ اًجام آصهایص...( تَجِ داضتِ تاضیذ.

 57236833ضواسُ تواس بیواسستاى عالهِ بْلَل    

 1199داخلی اطفال    

 هی تَاًیذ تا هشاجعِ تِ آدسس ایٌتشًتی هذدجَی گشاهی ضوا

www.gmu.ac.ir  اًتخاب هشکض آهَصضی، پژٍّطی ٍ

دسهاًی عالهِ تْلَل گٌاتادی اص هٌَی ضثکِ ّا ٍ هشاکض 

دسهاًی ٍ هشاجعِ تِ ٍاحذ آهَصش سالهت تِ سایش هطالة 

 اهَصضی دستشسی پیذا کٌیذ

 

 

 گرفت؟ جدی را زردی باید زمانی چه

 ساعت اول باشد باید حتما به پزشک 24اگر زردی 

 .مراجعه کنید و آن را جدی بگیرید

 زردی در نوزادان
 پریچه )رابط آموزشی ( :تهیه کننده 

 )ویراست علمی : سوپروایسر آموزش سالمت       (12/9/97تاریخ باز نگری : 
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 ًَصادی دٍسُ خین خَش اکثشا ٍ ضایع بیواسی ًَصادی صسدی

 خَى دس یشٍبیي یبیل ًام بِ ای سًگذاًِ ٍجَد آى علت .است

 یا ٍ بشٍص .ًیست ٍاگیشداس بیواسی ایي . است ًَصاد ٍبافتْای

 ضذت

 .ًذاسد ّپاتیت یا غزایی سطین با استباطی آى

 گیشًذ؟ هی صسدی ًَصاداى چشا

 اٍل سٍص چٌذ دس کِ است تغییشاتی هعوَال ؛ صسدی بشٍص علت

 اتفاق سحوی خاسج صًذگی با جٌیي ساصگاسی بشای صًذگی،

 .افتذ هی

 عذم ٍلی .یطَد م بشطشف خَدبخَد هعوَال ًَصادی صسدی

 همذاسش ًَصاد ّش بشای کِ هطخصی حذ اص اگش آى دسهاى

 است هتفاٍت

 باضذ؛ ّای صهیي بیواسی یک دلیل بِ اگش یا ٍ بشٍد باالتش

 .تَاًذیه

 .ضَد ًَصاد دس هغضی آسیب ایجاد باعث

 ضَد؟ هی دسهاى چگًَِ ًَصادی صسدی

 سٍبیي بیلی همذاس سسیذى اص جلَگیشی صسدی؛ دسهاى اص ّذف

 طَل .یطَد م ًَصاد دس هغضی آسیب باعث کِ است حذی بِ

 هاًٌذ عَاهلی بِ ٍ است هتفاٍت ًَصادی ّش هَسد دس دسهاى

 ًَصاد، سي

 ًَصاد، ٍ هادس خَى گشٍُ حاهلگی، سي ًَصاد، ٍصى

 .داسد بستگی ًَصاد بَدى ًاسس بَدى یا سسیذُ

 .ضَد هی استفادُ ًَسدسهاًی اص صسدی دسهاى دس

 هْتابی با دسهاى ایي دس استفادُ هَسد الهپْای

 .داسد تفاٍت هعوَلی ّای

 بایذ تٌاسلی ًاحیِ ٍ چطن بَدى حساس دلیل بِ

 .باضٌذ پَضیذُ ًَسدسهاًی دسطی هٌاطك ایي

 آصهایص ًَصاد اص هشتب بطَس بایذ دسهاى طی دس

 ًیست، خَضایٌذ اگشچِ کاس ایي.آیذ بعول خَى

 طَل هَسد دس پضضک بتَاًذ تا است ضشٍسی ٍلی

 دسهاى طی دس.ًوایذ اتخار هٌاسبی تصوین دسهاى

 چک ًَصاد صسدی همذاس هختلف فَاصل بِ

 الصم ًیض دیگشی آصهایطات است هوکي.یطَده

 ؛ خطش بی همذاس بِ صسدی همذاس کاّص اص بعذ.باضذ

 چٌذ صهاًی فاصلِ با ٍ ضَد لطع هی ًَسدسهاًی

 اصعذم جْت اطویٌاى گیشی ًوًَِ هجذداً ساعت

 هی ضَد.   اًجام صسدی افضایص

هوکي است صسدی بشگطت پزیش باضذ ٍ ًیاص بِ 

 باضذ.بستشی هجذد داضتِ 

 خاظ ؛داسٍّای سشم بِ ًَصاداى اص بعضی گاّی

 هوکي هَاسدی دس.کٌٌذ هی پیذا بیَتیک ًیاص یاآًتی

 ساپضضک آى لضٍم کِ باضذ، ًیاص خَى تعَیض بِ است

 حیي دس بایذ کِ ّایی تَصیِ.هیکٌذ تعییي

 :کٌیذ سعایت بایذ ًَسدسهاًی

 ًظائش ٍ ضیشخطک، تشًجبیي، هاًٌذ هَادی دادى اص

 .کٌیذ خَدداسی بِ ًَصاد آى

 تاثیشی ًَصاد صسدی کاّص دس هادس غزایی سطین

  .ًذاسد

 ًَصاد صسدی کاّص باعث ًَصاد پَست بِ ًَس تابص

 ضَد  هی

 ًَس تا کٌیذ، جابجا طَسی سا ًَصاد دسهاى طی دس پس

 .بتابذ َصادً بذى جایّوِ  بِ


