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 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 تستِ ًیوِ چشواى. 5    

 هؼوَل حذ اس ووتز تشاق یا اشه . 6

 تیمزاری یا آلَدگی خَاب افشایش . 7

درجِ یا تیشتز در وَدواًی وِ سِ هاِّ  38تة)تة تاالی . 8

درجِ یا تاالتز در وَدواى  39یا وَچىتز ّستٌذ ٍ تة 

 تشرگتز(

 8هاُ سي دارًذ یا ٍسًی ووتز اس  6وَدواًی وِ وَچىتز اس . 9

 ٍ دچار اسْال خًَی تاشذ.ویلَ گزم دارًذ 

در سهاى اتتالی وَدن تِ اسْال ٍ استفزاؽ تایذ ًىاتی وِ 

 رػایت شَد:

یا اى را َحی وِ وَدن تا اى در ارتثاط است سط.1

 وٌذ را تویش ًگِ داریذ. لوس هی

را تشَییذ)لثل اس دست ّای خَد ٍ وَدوتاى را هىز.2

و بعد از مصرف غذا و بعد از  یِ غذادادى شیز یا تْ

 (اجابت مساج

تستزی یا در هٌشل  تخت ٍ تشه وَدن در ٌّگام.3

 جلَگیزی اس اًتشار ػفًَت ضذ ػفًَی شَد. جْت

 اسْال ػفًَی هیتَاًذ تا چٌذ ّفتِ هسزی تاشذ

 

اس پَشه یه تار هصزف استفادُ شَد ٍ هحىن .4

 تستِ شَد تا هذفَع تِ اطزاف پخش ًشَد.

 .شَد اًجام صحیح طَر تِ تة وٌتزل.5

ٍ هزالثت اس پَست اطزاف تاسي تسیار السم است .6

تایذ تؼذ اس ّزتار دفغ شستِ شَد ٍ اس پواد طثك 

اگز  دستَر پششه تزای هحافظت پَست استفادُ شَد.

پَست لزهش شذ در هؼزض َّا خشه شَد ٍ ًثایذ 

 الىل تویش شَد. پَست دارای سخن تا هَادی هثل

ذ اسْال تزای وَدن اس تجَیش دارٍی ّای ض.7

 خَدداری وٌیذ)هوٌَع(.

اجتٌاب وٌیذ غذاّای اس هصزف غذاّای تیزٍى .8

سَسیس ٍ ساًذٍیچ سیاد تِ تچِ ّا  اهادُ تِ خصَص

 دادُ ًشَد.

 15تا  10اگز تِ الَدگی اب هشىَن شذیذ اب را .9

 دلیمِ تجَشاًیذ.

غذا تایذ تاسُ تْیِ شَد ٍ غذای تچِ ّا را تیزٍى  .10

 اس یخچال ًگْذاری ًىٌیذ.
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 ایجاد ػاهل وِ است استفزاؽ ٍ اسْال ّواى گاستزٍآًتزیت

 .است ًاسالن آب هصزف یا هسوَم، غذاّای ّا، آى هیىزٍب

 چٌذ یا سِ رٍس طَل در وِ آتىی ٍ شل هذفَع تِ اسْال

 .گَیٌذ افتذ هی تاراتفاق

 :تیواری شایغ ػالئن

  استفزاؽ ٍ تَْع.1

  اشتْایی تی.2

  تة.3

  ضؼف.4

  لوس ٌّگام شىن تَدى حساس یا درد، ، پیچِ دل.5

 آتی ون.6

 شَد، هی ایجاد تیواری ایي در وِ استفزاغی ٍ اسْال اثز در
خَاًذُ  ّا ًام الىتزٍلیت تِ وِ تذى شیویایی هَاد ٍ هایؼات

 الىتزٍلیت ٍ وَدن هایؼات اگز .رٍد هی دست اس شَد هی
 ٍ شَد آتی ون دچار هوىي است تذّذ، دست اس سیادی ّای

 .است خطزًان ًشَدتسیار درهاى آتی ون ایي اگز

 :کودکان در آبی کم  عالئم

 واّش ادرار.1

  ادرار رًگ شذى تیزُ.2

 حالی تی ٍ خستگی.3

 ستاى خشىی.4

  اشه واّش.5

  آب تِ شذیذ ػطش.6

 شَد؟ هی درهاى چگًَِ گاستزٍآًتزیت

هی درهاى هٌشل در ٍ ًذارًذ تستزی تِ ًیاسی خفیف هَارد 

 .شًَذ

یا خَراوی ّای هحلَل وَدن تِ تایذ ORS تا هیشاى تذّیذ 

 .شَد جثزاى رفتِ دست اس ّای الىتزٍلیت ٍ هایؼات

 تْتز استORS در ّویشِ ٍ وٌیذ خزیذاری دارٍخاًِ اس را 

 آى اس شذ تیوار وَدن وِ هَاردی در ٍ تاشیذ داشتِ خاًِ

 .وٌیذ استفادُ

تِ(خشه شیز یا هادر شیز) است، شیزخَار وَدن اگز 

 اس تؼذ خَرد هی غذا اگز ٍ دّیذ اداهِ شیزدّی

 .تذّیذ غذا اٍ تِ ORSدریافت

 تِ دلیل ًخَردىORSًىٌیذ اضافِ لٌذ آى تِ وَدن تَسط. 

وٌیذ خَدداری سیاد لٌذ ٍ چزتی خَردى اس 

آب تزًج، هَس، شاهل ( خاصی رصین تِ تٌْا را وَدن غذاّای 

 .ًىٌیذ هحذٍد ) ًاى ٍ سیة

ًىٌیذ اضافِ وَدن شیزخشه تِ سیاد هایؼات.  

آتویَُ  یا ٍ جَجِ آتگَشت ًَشاتِ، ًظیز هایؼاتی دادى اس

 خَدداری وٌیذ

 

 ؟تاشذ چمذر ORS اس استفادُ هیشاى

 سهاًی تا تِ صَرت جزػِ جزػِ تَاًیذ هی لاشك یا سزًگ اس استفادُ تا

 : تذّیذ ORSاٍ تِ سیز تتزتیة دارد استفزاؽ ٍ اسْال وَدن وِ

سی سی)هؼادل یىن استىاى(  120-60در شیزخَاراى سیز یىسال .1

 تِ اسای ّز تار دفغ هذفَع شل

سی سی )هؼادل ًصف تا یه لیَاى( تِ اسای  240-120تاالی یىسال .2

 ّز تار دفغ 

 ٍ هخلَط آب لیَاى چْارّز تستِ را در   ORS هحلَل تْیِ تزای.3

 رصین تَاًیذ هی وَدن تْثَدی اس تؼذ .وٌیذ ًگْذاری یخچال در

 .وٌیذ شزٍع را اٍ هؼوَل غذایی

 نمود؟ مراجعه پزشک به باید زمانی چه

 تْثَد پیذا ORSشزٍع اس تؼذ ساػت 24 هذت در وَدن اگز

شذیذ)  تِ وَدن تا هشىل هَاجORSِدادى تزای اگز یاًىزد.

 تِ آى دادى یا ًذاشت اٍ رٍی تأثیزی هحلَل ایي دادى هثال

 تِ حتواً(راتخَرد آى ًتَاًست یا تَد، سخت تسیار وَدن

 .دّیذ اطالع پششه

 اطالع داد:شذاردٌّذُ وِ تایذ تِ پششه ػالین ّ

 واّش ادرار.1

 ٍ استفزاؽ هىزر خَراوی هَاد  ػذم تحول.2

 ساتمِ تیواری سهیٌِ ای در وَدن.3

سی سی تِ اسای ّز ویلَ در  10اسْال تیشتز اس .4

 ساػت


