
 .چٍ مقدار ي چٍ وًع دفغ مدفًع را اسُبل مي گًييم
 

آة مدفًع در سىيه مًدمي افشايش دفؼبت ي افشايش ميشان 
در اسُبل ، مدفًع شل ي .ثزاي تؼزيف اسُبل مُم است

 .آثني تز يتؼداد دفؼبت وسجت ثٍ حبالت قجل سيبد تز ميشًد
 

ثي تًخُي ثٍ اسُبل ياستفزاؽ چٍ ػًارظي را ثزاي 
 د؟ثچٍ َب دار
ت اسُبل ياستفزاؽ، مم آثي ثدن ياختتلال ظٍ ،برمُمتزيه ػ

حتي ثب اسُبل خفيف َم مقدار سيبدي متبيغ  .النتزيليتي است
درخٍ َتبي متتففتي دارد   مم آثي .اس ثدن ثيمبر دفغ مي شًد

مٍ درخٍ پبييه آن مي تًاود قبثل تحمل ثبشد،امب درخٍ َتبي  
يميز  متًسط يشديد آن خطزوبك است يمُمتزيه ػفل مزه

 .يوبتًاوي ثچٍ َبست
 مٍ ثبيد ثٍ آن تًخٍ مزد يفًراً ثٍ مزمش ػليم مم آثي

 :در مبوي مزاخؼٍ مزد 
مًقتغ گزيتٍ    -3چشم َتب گتًد افتتبدٌ    -2ملج فزي رفتٍ -1

خشتني دَتبن در    -5ادرار مم مي شًد -4مزدن اشل ودارد
خزيبن اسُبل، َيچ چيش ثتٍ اوتداسٌ مبيؼتبت اس دستت رفتتٍ ،      

 .داَميت ودار
اسُبل متًقتف   باگز اصزار ثز ايه ثبشد مٍ داري مصزف شًد ت

خجزان ايه مبيؼتبت اس َتيچ راَتي متً ز     .گزدد؛درست ويست

 .سزم درمبويويست مگز ثب 

مىظًر مب ثيشتز سزم خًرامي است تب تشريقتي ، مگتز ايىنتٍ    
 .مٍ ثبيد اس سزم تشريقي استفبدٌ مزدثچٍ ثسيبر ثد حبل ثبشد 

ختًرامي اي، آر، ا  متٍ َتم در دستتز      ثبيد اس سزم َبي 
اي،آر، ".يَم ارسان ي ويش تُيٍ آن آستبن استت، استتفبدٌ شتًد    

در ياقغ خبن مًدمتبن مجتتل ثتٍ استُبل ياستتفزاؽ را       "ا 
َز چىد مٍ ممنه است طًل مدت استُبل را  .ودبت مي دَد
 .مبَش ودَد

چتتٍ امتتل  استتُبل ياستتتفزاؽ ايتتز اس اختتتلل آة ي
 ػًارض ديگزي دارد؟

اگز اسُبل حبد خجزان وشًد، ويم تتب يتل ميفتً اس يسن ثتدن     
 ستتت  آن مًدك در مدت مًتتبَي متم شتًد متٍ خجتزان     

مي گزدد متٍ ايته    ثي اشتُبيياس سًيي ، اسُبل سجت .است
تغذيٍ را در پي دارد يايه خًد ثبػث استُبل ديثتبرٌ    ءخًد سً
 .مي شًد

،پت  در استُبل    يل چزخٍ َستىداسُبل يسًء تغذيٍ 

تغذيٍ را قطغ مزد يتب متدتي ثؼتد اس استُبل ثبيتد يتل       وجبيد

ياس اتذاَبي متبلزي دار    تب دي َفتٍيػدٌ ثٍ تغذيٍ اظبفٍ شًد
 ٌامتزيس .استفبدٌ گزدد وٍ ايىنٍ فقط ثٍ ثچٍ متٍ مبست دَىتد 

 . بثت شدٌ مٍ ايه وًع تغذيٍ افط است

 د داد؟َپششل چٍ اقدامبتي اودبم خًا
ثٍ تمتبم   ايش خًاَد مزد تب آن ررا تدً(اي،آر،ا )پًدر احتمبالً 

ايه پًدر شتبمل قىتد يمتًاد    .مًدك خًد ثيفشايد وًشيدويُبي
مؼدوي ظزيري مي يبشىد متٍ اس راٌ استُبل ياستتفزاؽ ثتدن     

اگز مًدك شمب ثد حبل ثبشد، دمتز ثتزاي  .مًك دفغ شدٌ اود
تشريق داخل يريدي مبيؼبت يحل مشنل ثي آثي ثدن يي را 

 .َد مزددر ثيمبرستبن ثستزي خًا
 

 شمب چٍ ممني مي تًاويد ثنىيد؟
در مىتتبر يي  آيردٌ ايتتداگتتز متتًدك ختتًد را ثتتٍ ثيمبرستتتبن 

 .در ثبرٌ ثُداشت دقت يحسبسيت سيبد داشتٍ ثبشيد.ثمبويد
چىبوچٍ مًدك شمب اس شيز خشل استتفبدٌ متي مىتد، تمتبم     

تؼًيط ثتبر  َتز اس يثؼتد  يسبيل اي را ظتد ػفتًوي مىيتديقجل   

  .ثشًئيد پًشل دستُبيتبن را
اس دادن وًشيد وي َبي تتز  مبوىتد آة پزتغتبل يتب گزيتت      
فًرت اختىبة مىيد، سيزا ممنه است مؼدٌ را ثيشتز تحزيتل  

در سمبن اسُبل اس خًردن آة ميًٌ َبي تدتبري پزَيتش   .مىىد
شًد آة سيت يميًٌ سيت در سمبن اسُبل معز است يثبػث 

 .افشايش اسُبل ميشًد
چتتبي يوًشتتيدويُبي  -وًشتتبثٍ –اس دادن آة ميتتًٌ شتتيزيه 

حبيي مبفئيه اختىبة مىيد چًن ثبػتث ثتدتز شتدن استُبل     
امل  اس  شته ومل ممتز قدرت خبيگشيىياميشًد يثٍ ػفت د

 دست رفتٍ ثدن را ودارد
اس شزيع شيز َبي رصيمي ثتدين تدتًيش پششتل ختًدداري     

 .شًد
 .اس دادن آوتي ثيًتيل ثدين تدًيش پششل خًدداري شًد

 .بدر را قطغ ونىيدَزگش شيز م
يل ثستٍ پًدر ايآرا  در يل ليتز آة خًشتيدٌ ستزد شتدٌ    

 .حل مىيد يثٍ مًدك ثتًراويد
 (سي سي252چُبر ليًان )مؼبدل
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اس دادن قطتتزٌ يداري َتتبي ظتتد اگتتز متتًدك استتتفزاؽ دارد،
مبيؼبت در حدم متم ي دفؼتبت ثيشتتز     ي استفزاؽ پزَيش شًد

دقيقتٍ دادٌ   15 -12مبيؼبت اثتتدا ثتب قبشتق يَتز     .دادٌ شًد
ثٍ حدتم متبيغ   ميشًد اگز ثؼد اس يل سبػت استفزاؽ وداشت 

مبيؼبت ثٍ سزػت خذة ميشًد اگز مًدك ثؼتد  .اظبفٍ ميشًد
ختذة شتدٌ    غدقيقٍ استفزؽ مىد ثسيبري اس حدم متبي  12اس 
 .است

اگز مًدك اسُبل دارد يلي استتفزاؽ متم استت ثبيتد رصيتم      
ادامتٍ   دي ممتي ثبشتد  ىت اذايي مؼمًل را مٍ حتبيي متًاد ق  

 .الجتٍ ثزاي خفًگيزي اس مم آثي مبيؼبت فزايان ثىًشد .ديدَ
اس اگز ديديد مٍ مًدك ثٍ اذا تمبيل وشبن مي دَد ، ثتدريح 
اذاَبي سجل مبوىد صلٍ ، مبستت ، ستًح، ياتذاَبي ثتدين     

 .ثدَيد اي چزثي شزيع مزدٌ يثٍ

 
 

اگز مًدك شمب اس خًردن مبيؼبت مبفي ختًدداري متي مىتد    
 ي متصًص را ديست ودارد ييب مشٌ پًدر َب

 .مًدك خًد را تشًيق ثٍ وًشيدن مبيؼبت سيبد مىيد
پتت  اس متًقتتف شتتدن استتُبل ياستتتفزاؽ ، مقتتبديز ممتتي اس 

اگتز ثتب   .ثتٍ متًدك ثدَيتد    مبمتل مبيؼبت رقيق مثل ، سًح 
مبيؼبت مشنفي پيش ويبمد، مقبديز ممي اس اذاَبي وزم مثتل  

تٍ شدٌ ، يمبست الت ، ثزوح، تتم مزؽ ، يب سيت سميىي پت
 .ثتًريد

اگز ثب اذاَبي وزم مشنفي پيش ويبمد، تدريدبً رصيتم ػتبدي   
 .مًدك را سيز سز گيزيد

ميتًاويد ثب اظتبفٍ متزدن   اگز مًدك يسن اس دست دادٌ است 
ثٍ اتذاَب متبلزي ثيشتتزي ثتٍ ثتدن اي       يب رياه سيتًن مزٌ

 ثؼتد اس اس خًردن يب آشبميدن مًارد سيز تتب چىتد ريس   .ثزسبويد 
ٍ   :اسُبل ياستفزاؽ ختًدداري مىيتد   پيتتشا،  )اتذاَبي پتز ادييت

، س  گًشت، ستجشيدبت يميتًٌ َتبي ختبم،     (اسپبگتي، پيبس
 س  سبالد، قًٌُ 

 :ثزاي پيشگزي رػبيت مًارد سيز السم است
ثؼتتد اس اس تًالتتت يقجتتل اس ختتًردن اتتذا   ادستتتُب ر 

 .ثشًييد

تُيتتٍ مىيتتد يميتتًٌ َتتب   (آة خًشتتيدٌ)مآة ستتبل 
 .خًردن ظد ػفًوي مىيد اس جليسجشيدبت را ق

در تُيٍ اذا اس خزيد مًاد اذايي تتب پتتت ي آمتبدٌ     
 .مزدن اذا ثزاي خًردن ثُداشت راػبيت مىيد

اس قزار گزفته مًدك در ستبػبت گتزم ريس در سيتز     

 .آفتبة خًدداري مىيد

حيًاوبت مثل خشودگبن خبوگي مىتقل مىىدٌ ثيمبري  
شبن دستتُب  قفس َستىد ثؼد اس دست  سدن ثٍ آوُب ي

 .راثشًئيد

خًرامي َبي مىتقل مىىدٌ ػبمل ثيمبري مثل تتم  
َستتتىد در حمتتل  .......گًشتتت يطيتتًر ي  -متتزؽ

 يپتت ايه مًاد اذايي دقت ومبييد يوگُداري

 
 داوشگبٌ ػفًم پششني تُزان

 طجي مًدمبن مزمش
 قطت ػفمي

 (آموزش دفتر پرستاري)
 
 

 
 

 در ثز خًرد ثب مًدك مجتلثٍ

 ؟اسهال واستفراغ چه بايد كرد
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