- ۵اگز وَدن ؽوا عاتمِ تة ٍ تؾٌج دارد ،تا ًظز

)۵دٍروزدى تیوار اس هحل خطزًان ٍ یا وٌار گذاؽتي

پشؽه در سهاى تة ؽذیذ ػالٍُ تز اعتاهیٌَفي ٍ پاؽَیِ

اجغاهی وِ در ٌّگام حزوات اًذاهْا تاػث فذهِ

وزدى وَدن ،اس دارٍی ضذ تؾٌج تِ همذاری وِ

ؽَد ,تَفیِ هیؼٍد
دن

پشؽه دعتَر دادُ ،اعتفادُ وٌیذ تا اس تؾٌج وَ
بسمه تعالی
پیؾگیزی ؽَد.
مًضًع:
- ۶اگز تؼذ اس تؾٌج وَدن ،پشؽه دعتَر داد تا
بخش:اطفال
طَالًی ( حذٍد دٍ عال ) اس
وَدن ؽوا تِ
هذتچیست
تیفًئیذ
تؾٌج اعتفادُ وٌذ ،حتواً ایي دارٍّا را
دارٍّای ضذ
تهیه:
صادقیوٌیذ ٍ اس ون
هٌاعة هقزف
طثك دعتَر در
سهاىسادات
سمیرا
وزدى یا لطغ وزدى خَدعزاًِ دارٍّا تپزّیشیذ.

ّ)۶زگش عؼی در جلَگیزی اس تؾٌج ًؾَد
 )۷عیلی سدى ً ,یؾگَى گزفتي ٍ یا ّز تحزیىی در
جْت تَلف تؾٌج تَفیِ ًویؾَد
)۸گزفتي ؽیزخَار سیز ؽیز آب عزد هوٌَع اعت.

 )۱حفظ آراهؼ ٍ هاًذى در وٌار وَدن

تِ ػٌَاى اعتاتَط درهاى گزدد.

تاؽذ.ایي ٍضؼییت هاًغ آعپیزاعیَى تزؽحات تخقَؿ
ٌّگام اعتفزاؽ هیؾَد
 )۳تاس وزدى ٍ آساد وزدى لثاعْای تٌگ
ردى دّاى ولیذ ؽذُ اگز ستاى تحت فؾارًثاؽذ
 )۴تاسن
تَفیِ ًویؾَد  .تایذ اس گذاؽتي اجغام عخت تیي
دًذاًْا خَدداری وزد سیزا احتوال آعیة تِ لثِ ٍ
دًذاًْا ٍجَد دارد
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)۱۰سهاى ؽزٍع تؾٌج را یادداؽت ًوَد ٍ اگز اس  ۵دلیمِ

ام تشىج شامل :
اقذامات درماوی در هىگ

یه پْلَ تگًَِ ای وِ عز ّن عطح ٍ یا پاییٌتز اس تٌِ

موضوع :کنترل کودک دچار تب و تش جن

 )۹تجَیش دارٍی ضذ تؾٌج روتال

هتجاٍس ؽذ عزیؼا تِ پشػن هزاجؼِ ؽَد ٍ در اٍرصاًظ

)۲لزار دادى تیوار در ٍضؼیت خَاتیذُ تِ ؽىن ٍ یا تِ
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کىترل کًدک دچار تب ي تشىج
پشؽىاى تة را درجِ حزارت دّاًی تاالی ۳۷٫۵

تا تَجِ تِ ؽیَع تة ٍ تؾٌج در وَدواى ٍ ایٌىِ اوثز

- ۳هوىي اعت وَدن در سهاى حولِ ،وٌتزل ادرار

ٍالذیي اٍلیي وغاًی ّغتٌذ وِ تا آى هَاجِ هی ؽًَذ

خَد را اس دعت تذّذ.

داؽتي اطالػات در هَرد اقداهات درهاًی اٍرصاًظ در

- ۴گاّی وَدن تِ فَرت ًاگْاًی رفتاری غیز ػادی

درجِ عاًتیگزاد ٍ درجِ حزارت همؼذی تاالی

ایي هَارد جْت پذرّا ٍ هادرّا ضزٍری اعت.

 ۳۸درجِ تؼزیف هیوٌذ.

حذٍد  ۹۹درفذ تة ٍ تؾٌج در وَدواى خَدتِ خَد

حتی تة تغیار تاال در حذ  ۴۲درجِ عاًتیگزاد ًیش

هتَلف هی ؽَد ٍ هؼوَال ووتز اس  ۵دلیمِ وٌتزل هی

دیذُ ػدُ اعت ٍلی در اغلة هَارد تة تاال در

ؽَد ٍلی تا ایي حال رػایت الذاهات اٍلیِ افَل

وَدواى سیز  ۵عال هٌجز تِ تؾٌج هی ؽَد.
پشؽىاى تة را تِ ػٌَاى سًگ خطز تزای
وَدواى هی داًٌذ تِ طَری وِ حذٍد

۳تا ۵

ؽزٍع تِ دٍیذى هی وٌذ.
- ۵هوىي اعت وَدن تزا ی چٌذ لحظِ تِ ًمطِ ای

تْذاؽتی تَعط ٍالذیي ٍ هزاجؼِ تِ هزاوش درهاًی ٍ

خیزُ ؽذُ ٍ در ایي هذت هتَجِ اطزاف ًثاؽذ.

تیوارعتاًی ضزٍری اعت.

اگر کًدک شما مبتال به حمالت تشىج در زمان

عالیم تشىج چیست؟

تب می شًد به ایه وکات دقت کىیذ:

ٍلتی وَدوی تؾٌج هی وٌذ هوىي اعت ؽوا ّز یه

ّ- ۱زگاُ وَدن ؽوا تِ ػلت عزهاخَردگی یا ّز

درفذ وَدواى سیز  ۵عال تِ دًثال تة تؾٌج هی

اس ایي ػالین را تثیٌیذ:

وٌٌذ.

- ۱وَدن دچار اختالل َّؽیاری ؽَد؛ یؼٌی اطزافیاى

تؾٌج ًاؽی اس تة تِ دًثال افشایؼ ًاگْاًی دهای

را ًؾٌاعذ ٍ هتَجِ سهاى ٍ هىاى ًثاؽذّ ،وچٌیي تِ فذا

تذى ؽیرخَاراى ٍ وَدواى تِ ٍجَد هی آیذوِ

ًؾاى هی دّذ؛ هثالً تذٍى آًىِ هتَجِ اطزاف تاؽذ،

سدى ؽوا پاعخ ًذّذ یا تی َّػ رٍی سهیي تیفتذ.

ػفًَت دیگزی دچار تة ؽذیذ ؽذ حتواً تا اعتفادُ
هٌظن اس دارٍی ضذ تة ( اعتاهیٌَفي ) ٍ پاؽَیِ تا آب
ٍلزم تة وَدن را واّؼ دّیذ

- ۲حزواتی غیز ارادی در اػضای تذى وَدن ظاّز

ّ- ۲یچ گاُ تزای واّؼ تة وَدن اس آعپزیي یا

ؽَد ،ایي حزوات هوىي اعت لغوتی اس تذى یا توام

آهپَلْای تة تز اعتفادُ ًىٌیذ.

ػضالت ٍی پذیذ هیآیذ.

اػضا را درگیز وٌذ .هوىي اعت وَدن تؾذت دعت

- ۳وَدن را تزای تزرعی ػلت تة ًشد پشؽه تثزیذ.

ٍپا تشًذ ،رٍی سهیي تیفتذ ،عزٍچؾوْای وَدن تِ یه

وَدواى سیز  ۵عال  ،تِ ٍیضُ وَدواى  ۶هاِّ تا ۳

طزف تچزخذ یا ایٌىِ فمط یه دعت یا یه پای

- ۴در فَرتی وِ پشؽه احتوال هٌٌضیت را تذّذ،

عالِ هغتؼذ تة تؾٌج دار ّغتٌذ ٍ سهاًی تزٍس

وَدن دچار حزوات تىاى دٌّذُ ؽذیذ ؽَد ٍ ایي

هی وٌذوِ درجِ حز ارت همؼذی ایي وَدواى

حالت چٌذ ثاًیِ تا چٌذ دلیمِ طَل تىؾذ  .هؼوَالً ایي

در ایي حالت َّؽیاری وَدن تغییز پیذا هیوٌذ
ٍ اًمثاضات ًاگْاًی ٍ غیز لاتل

 ۴۰یا تاالتز تاؽذ.

وٌتزلی در

حوالت ووتز اس  ۱۰دلیمِ طَل هی وؾذ.

وؾیذى هایغ ًخاع وَدن تزای آسهایؼ ٍ تؾخیـ
تیواری ضزٍری اعت  .در ایي سهیٌِ تا پشؽه ّوىاری
وٌیذ

