
بِ هعٌي ًفس صدى ٍ يىي اص شايي  راشيي باويسيْاي      آسن

سيَ  هضهي دس وَدويى است وِ بيعث التْيب هضهي هجيس  

سن ليبل پاشگاش  آحوالت باويس  . ايي رحتيًي هي شَدَّ
 .ٍ وٌتشل است

 

 :علت آسن
آسن دس اثش هجوَ عِ ا  اص عَاهل هحاغي ٍ طًتاىي ايجيد 

 .هي شَد

 سن هي گشدد؟ آ التچِ عَاهلي بيعث رشذيذ حو
 
دٍد سااگيس  اسايش  ّاي  ٍ هاَاد آسايشاي  هاَاد        :هحشوْي.1

شَيٌذُ  هَاد شاواييي ًظاش سًگْي  آلاَدگي ّاي  هَداَد دس    
 .َّا  رغااشات ًيگْيًي آب ٍ َّا ٍ َّا  سشد

 
   ُگشدٍغبيس  گشد  سَسه ٍ ّاشُ ّي: هَاد حسيسات صا.2

 .حاَاًيتٍ فضَالت گايّيى  پشپشًذگيى  پشن 
 

 
 

ساٌَصيت ٍ : عفًَتْي  دستگيُ رٌفسي فَليًي هثل: عفًَت.3
 .سشهي خَسدگي

 

 :دسهيى آسن
ّذف بش عشف وشدى ًشيًِ ّي  باويس  يي ون وشدى ٍ بِ 

 .ين باويس  هي بيشذحذالل سسيًذى عال
 
اص باي بشدى ٍ يي وايّ  هحشوْاييي واِ بيعاث رشاذيذ       *

 .عالين آسن هي گشدًذ
 استفيدُ اص داسٍ ّييي وِ بيعث بيص شذى هجيس  َّايي ٍ *

 .(بي رجَيض پضشه)اص باي بشدى عفًَت هي شَد 
 

بشا  اص باي بشدى ٍ يي ويّ  هحشوْي چِ بي يذ 
 وشد؟
 
ااذ  اص بايل  ّاييي واِ داٌس ٍ      اص بيل  پش اساتفيدُ ًىٌ  *

 .پَش  هٌيسب داسًذ ٍ داسا  صيپ ّستٌذ  استفيدُ وٌاذ
 .اشاي ٍ البسِ ّي  وَدن دس ووذ دس بستِ ًگْذاس  گشدد *
 .اص وشوشُ ٍ پشدُ ّي  ليبل شتشَ استفيدُ ًويياذ *
 حذالل  بيشذ  هٌيسبي داشتِ  رَْيِ     وَدن اريق  *
ًان سايعت بعاذ    ري ذُ شَد ٍبشلي وشا ٍبيس  ديس 2ّفتِ ا   

 .اص ارويم ديسٍ وشي  وَدن ٍاسد اريق ًگشدد
سختخَاب هبل  ليلي  : گِ داس  ٍسييل اضيفي هثلًاص  *

 .  گل ٍ گايُ دس اريق وَدن خَد داس  ًويياذاضيفي
ًظيفت ويهل وا  آشايض خيًاِ  وواذ ّاي ٍ گاشد گااش          *

 هشعَب اثيثاِ   هٌضل  ٍلتاي واَدن حضاَس ًاذاسد اًجايم     
 .شَد

صٍد   دٍس سيختي سشي  هَاد غزايي بي هصشف ٍ رخلاِ  *
 .بِ صٍد صبيلِ ّي بشا  ويّ  سَسه ضشٍس  است

ٍ  .....(خشگاَ  ٍ گشباِ ٍ   )اص رويس وَدن باي حاَاًايت    *
 .پشًذگيى خيًگي ادتٌيب شَد

دٍد اسايٌذ   سااگيس    دٍدَ  واص رويس واَدن باي دٍد رٌباي    *
گا  ٍ هاَاد شاَيٌذُ     اسيش   پاَدس ريلاه  عغاش  ضاذ باَ      

 .خَدداس  وٌاذ
بشا  دلَگاش  اص سشهي خَسدگي وَدن اٍ سا دس هميبل بيد  *

هحيفظت وٌاذ ٍ اص رويس بي افاشاد ساشهي خاَسدُ دلاَگاش      
 .ًويياذ
دس اٍل پيياض باي پضشاه اعفايل دس هاَسد رضسياك ٍاوساي        *

 .آًفَالًضا هشَست ًويياذ
يي ّاَايي  بشا  ووه بِ خشٍج رش شحيري واِ دس ساّْاي   *

ٍدااَد داسد  اص ٍسصشااْي  رٌفسااي وااِ رَسااظ پشسااتيس يااي   
 .فاضيَرشاپ آهَص  داُ شذُ  استفيدُ وٌاذ

ساه پيسچاِ ا  چٌاذ    دس فصل گشدُ افشيًي ٍ ساشهي اص هي  *
 .بشا  وَدن خَد استفيدُ وٌاذاليِ 
 

رَدِ داشتِ بيشاذ هصشف ساگيس صهاٌِ سا بشا  آسان  
 .وَدن هْاي هي وٌذ

 
 :رغزيِ وَدويى ٍ هَاد حسيسات صا  غزايي

رغزيِ بي شاش هيدس ري ش  هيّگي ًاَصاد سا دس بشاباش حواالت    
دس شاشٍ  رغزياِ ووىاي هثال ساييش      . آسن هميٍم هاي وٌاذ  

وَدويى بشا  پاشگاش  اص حسيسات غازايي اص دادى سافاذُ   
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رخن هشغ  هيّي  شاش گيٍ  فشآٍسدُ ّي  گٌذم  غالت  ساَيي   
 .ٍ هَاد هحشن بِ وَدن خَد ادتٌيب وٌاذ چايس ٍ هشوبيت

 

ن شوي اص داسٍ  استٌشيلي ددس صَسراىِ بشا  وَ
  هي شَد  الصم است عشيمِ   استفيدُ استفيدُ 

 .صحاح آًشا ييد بگاشيذ
 

 : داسٍيي آسن هحفظِ   استفيدُ اص عشيمِ
 

باِ شاىل    وِهحفظِ   اص  بْتش اثش بخشياهشٍصُ بِ هٌظَس 
واِ دس ياه    فيدُ هي شَداست  تِ شذُ بيلَى پالستاىي سيخ

 لاشاس    اسايش    ديگاش  ساَ    دس   ٍ  عشف آى دّيى وَدن
 داخل   بيس يه   سٍصاًِوِ  هي شَد  رَصاِ . هي شَد  دادُ

خشه شاَد   چِ يي حَلِسبذٍى استفيدُ اص پي شستِ ٍهحفظِ 
ِ  ري الىتشيستِ   سيوي هشبَط باِ داٌس پالساتاىي آى     وا

 .دذاس هحفظِ هي شَد  ويّ  ييبذهَدب چسباذى داسٍ بِ 
 

 
 
دسست شاذُ  آسن وَدويى  هيسه وَچىي   هحفظِ بشا   

 .لشاس هي گاشد شاش خَاساىوِ بش سٍ  دّيى ٍ باٌي  است

بْتش است باويس هستمان بٌشاٌذ يي دس  هحفظِبشا  استفيدُ اص 
حيلت ايستيدُ   چيًِ   خَد سا بِ عمب ببشد ري ساُ َّايي بايص  

 .شَد
ص بشداشتي دس پَ  لساوت دّايًي اسايش  باِ داخال      پس ا

واَدن ًفاس   . سَساخ اًتْييي هحفظِ فاشٍ باشدُ هاي شاَد    
عوامي هي وشذ ٍ دًذاى ّي  خَد سا بِ دٍس لسوت دّايًي  

بذٍى گيص گشفتي لسوت دّايًي باي لبْايي      لشاس هي دّذ ٍ
هحىن ايي لسوت سا ًگِ هي داسد ٍ يه پيف اص اسيش  سا بِ 

ٍ     ذ ٍ بِ آساهي ٍداخل دّيى هي صً  عوااك ًفاس هاي وشاذ 
سيس ًفس سا باشٍى هاي دّاذ ٍ دٍبايسُ دس داخال لساوت      
دّيًي آسن ييس ًفس عواك هي وشذ ٍ سيس ًفاس سا ًگاِ   

دس  هعواَلي ًفاس   شا  بي ّش پايف اسايش  بيياذ    . هي داسد
 33باِ پايف ديگاش بيياذ      دس صَست ًايص. هحفظِ وشاذُ شَد

پايف باِ داخال     ياه  ثيًاِ صبش وشد ٍ دس ّاش بايس  باا  اص   
 داسٍ باِ يىاذيگش    رساتهحفظِ ًضد  صيشا دس غاش ايي صَست  

باِ    داسٍ  ووتش  اص همذاس  ٍ   بِ داخل هحفظِ هي چسبٌذ ٍ
 .ساُ ّي  َّايي هي سسذ

 

 .پاشگاش  آسيى رش اص دسهيى حولِ   آسن است *
 .وَدويى آسوي بِ داسٍّي  آسن هعتيد ًوي شًَذ *
تشل اسات ٍ باي پاگااش  باِ     باويس  آسن ليبل وٌ *

هَل  ٍ هصشف دسست داسٍّي وَدن هبتال باِ آسان   
 عباعي ٍسص  ٍ رَاًذ ّويًٌذ يه وَدن سيلن ٍ هي

 .ذفعيلات ًويي
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 مركز طبي كودكان

 اطفال كشور  علميقطب 
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