
 ٌّگام السمی ّا ِیتَص

ًَساد بِ دادى زیض  

 ٍپستاى ذییبطَ را تاىیدستْا دادى زیض اس قبل -1

 .ذیکٌ شیتو ٍلزم اب با را خَد

 کیتحزی عفًَ ضذ هَاد ای بَى صا اس استفادُ با -2

 .ذیًکٌ

 ًگِ باالتز اٍرا سز کزدُ بغل را ًَساد دادى زیض ٌّگام -3

  .ذیدار

 تٌفس هاًع ٍ ًپَضاًذ را دًَسای ٌیب  ٌِیس ذیکٌ تَجِ

 .ًگزدد ًَساد

ی رٍ را ضست اًگطت ٍ ٌِیس زیس را خَد اًگطت -4

 .ذیدّ قزار ٌِیس

 تا ذیدّ هاساس را ًَساد پطت ًَساد خَردى زیض اس سپ

 .بشًذ ارٍغ

 اس پس را اٍ ًَساد گلَ در زیض ذىیپز اسی زیجلَگی بزا

 .ذیبخَاباً راست پْلَ بِ زیض خَردى

 .ًطَد اباًذُخَ ضکنی رٍ بز

 شیچ چیّ کٌذیه ِیتَص پشضک کِی قطزّا بجش

 .ذیًذّ کَدک بِ گزید

 .ذیکٌی خَدار ذُیخَاب حالت در دادى زیض اس

 

 اس قبل قِیدق 21 تا 01 بوذت هادر استزاحت

 زیض َاىیل کی زیًظ عاتیها خَرددى  زیض  ذىیدٍض

 البتِ باضذی هی هَثز کوک  کوزًگی چا َُیه اب

 .است هَثزتز گزم عاتیها

 05 تا01 بوذت هزطَب ٍ گزم حَلِ اس استفادُ

 ای کزدى حوام ای ٍ اى ًَک ٍ پستاىی رٍ قِیدق

 .کٌذیه کوک زیض ضذىی جار بِ دادى صهاسا

 در ًطستي ای ٍ اٍ بِ کزدى ًگاُ،  ًَساد بِ کزدى فکز

 هَثز زیض تزضح در کَدکی صذا ذىیضٌ ای ٍ اٍ کٌار

 .است

 یزدّیض دٍراى در هادراى ِیتغذ

 

 ُرٍس در َاىیل 3 چزب کن زیض اس استفاد 

 قزهش هزغ،گَضت تخن کعذدی،

 ًعٌا ، اسفٌاج هثل سبش بزگ جاتیسبش هصزف ، 

 کزفس ،ی جعفز

 گزدٍ ٍی ٌیسه بادام ،  بادام هغش 

 رٍس طَل در َُیه هصزف  

 ُساالد در َىتیس رٍغي اس استفا  

 6 رٍس طَل در آب َاىیل 8 تا  

 ی غذا اس ٍ ضَد دادُ کاّص ضکز ٍ قٌذ هصزف

 ضَد دُاستفا ًوک کن ٍ چزب کن

 دار گاسی ّا ًَضابِ ٍی چا ، قَُْ هصزف اس ٍ 

 ٍ سیسَس ّوچَى ِیادٍ پزیی غذا هَاد

 ضَدی خَددار کالباس

 کِ تزبچِ ٍ هارچَبِ ، اسیپ ٍ زیس هصزف اس 

ی خَددار ضَدی ه زیض طعن در زییتغ باعث

 . ذییًوا

 ّز در تاسُ َُیآبو ای زیض ای َاىیل کی ذىیًَض 

  .ضَدی ه ِیتَصی دّ زیض بار



 بذى تَاى صیافشا باعث کِ سبکی ّا سشٍر ٍ 

  .ضَدی ه ِیتَص ضَدی ه استزس کاّص

 بِ ذیخَرض نیهستق ًَر هعزض در گزفتي قزار 

 ساعت در البتِ) رٍس در قِیدق 21 حذاقل هذت

 (ًباضذ ذیخَرض تابص اٍج

 فَایذ ضیز دّی بزای هادر

 

 
  

 .ضیزدُ پزیَدّای کوتزی خَاٌّذ داضتهادراى *

  .ضیزدّی ضاًس حاهلگی ًا خَاستِ را کاّص هیذّذ*

 کاّص سزطاى پستاى در هادر*

 کَدکتقَیت رابطِ عاطفی هادر ٍ *

 اسایص هادر راحتی ٍ ّشیٌِ کن ٍ*

هکیذى باعث هیطَد رحن هادر سٍدتز بِ ضکل ٍ اًذاسُ *

 .بز گزدد اٍل

 .بعذ اس سایواى هیطَدباعث کاّص خًَزیشی *

ضیز دادى ًیاس بِ اًسَلیي در هادراى دیابتی را کا *

 .ّص هیذّذ

کاّص خًَزیشی بعذ اس سایواى  باعثضیز دادى  *

       .هی ضَد

              ضیز دادى ًیاس بِ اًسَلیي در هادراى دیابتی را*

 کا ّص هیذّذ

ضیز دادى خطز کاًسز تخوذاى ٍ رحن را در هادر *

 .هیذّذ کاّص

 بزاٍردى ًیاسّای احساسی کَدک*

 .ّویطِ در دستزس ٍ قابل ّضن تز هیبا ضذ*

 .سیستن ایوٌی کَدک را افشایص هیذّذ*

باعث کاّص حساسیت ٍالزسی ٍاسن در کَدک هی *

  ضَد

 .باعث کاّص عفًَت ٍاسْال  هیگزدد*

عزٍقی ٍ خًَی ، قلبی ، هاًع اس هطکالت بیٌایی *

 .هیطَد

 .چار بیواری هیطًَذکَدکاى کوتز د*

 .باعث خَاب بیطتز در کَدک هیطَد*

 سالگی  3گ ٍهیز در کَدکاى قبل اس  باعث کاّص هز*

 .کاّص درد در ًَساد هیگزددٍ

تَصیِ ّای هْن بزای هادراى در 

دّیدٍراى ضیز  

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مركز طبي كودكان

 قطب علمي اطفال كشور
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