در صًرت يقًع حمله تشىجی:

 -7سؼی ًکٌیس تِ سٍر خلَی زست ٍ پا سزى کَزک را

-1ذًَسززی ذَز را حفظ کٌیس.

تگیزیس.

تعالیاهي ،تی ذطز ٍ ذلَت قزار
بسمههحیط
-2کَزک زر

-8ذًَسززاًِ تِ کَزک زارٍ ًسّیس.

زّیس.

مًضًع:

ت
موضوع :شنج
ب
خ
ط
ش:ا فال

-9تؼس ا ستطٌح اٍ را تِ ًشزیکتزیي هزکش زرهاًی هٌتقل

بخش:اطفال

تیفًئیذ
چیستزازُ تا اس تزگطتي
پْلَ قزار
-3کَزک را تِ

کٌیس.

صادقیضَز .
خلَگیزی
سمیرا ٍ ریِ
تزضحات تِ حلق
سادات

زر صَرت تدَیش زارٍ تَسط پشضک زارٍّا را تِ هَقغ

-4زر صَر ت اهکاى پٌدزُ ّا را تاس کٌیس تا اکسیژى

هصزف کٌیس ٍ فقط تا صالحیت پشضک م قسار زارٍ را کن

تیطتزی تِ اٍ تزسس.

ٍ یا قطغ کٌیس.

-5لثاس ّای تٌگ کَزک را تیزٍى آٍریس.

زر حیي تطٌح کَزک را تٌْا ًگذاریس زر اًتْا اًتظار زارین

تهیه:

 -6زر صَرت اهکاى تیي ستاى ٍ زًساى ّای کَزک
زستوال تویش ضسُ قزار زّیس تا ستاى آسیة ًثیٌس

کِ ضوا هازر ػشیش هطلغ ضَیس تة ٍ تطٌح زر
.
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کَزکاى رخ هی زّس ٍ ّز آًچِ کِ هترصص صالح تساًس

ّزگش اس اًگطتاى ذَز تزای ایٌکار استفازُ ًکٌیس اس

اس خولِ تزرسی هایِ ًراع ٍ ًَار هغشی تِ صالح کَزک

راُ زّاى تِ کَزک چیشی ًد ٍراًیس چَى تاػث

است ٍ هیثایست تا پشضک هؼالح ُ هکاری ًوَز .

ذفگی اٍ هی ضَز.

بسمو تعالی

ج
ن
ف
تهیو کننده:سوداهب ی
بیمارستان اقئم (عج) شهرستان اسدآباد
اسفند 1392

تشىج:

اوًاع تشىج:

راهىمای عملی پاییه آيردن درجه حرارت :

-2تطٌح ّای تسًثال

تغییز تا کاّص سطح َّضیاری تطَر کاهل یا

تطيج ذَش ذین ًَسازی

ًسثی است کِ تصَرت حوالت تکزار ضًَسُ

تة-3صزع(تطٌح ّای تکزار ضًَسُ یا هساٍم).

تا فَاصل ٍ سهاى ًاهؼلَم ذَز را ًطاى هی زّس .
تشىج بذوبال تب :
عالئم:
-1تکاى ذَرزى زستْا ٍ پاّا تِ صَرت لز سش
ضسیس-2اذتالالت تٌفسی -3تاال رفتي هززهک ّا
ٍ سفیس ضسى چطن -4کاّص سطح َّضیاری -5
تی اذتیاری ازرای -6استفزاؽ-7افشایص زهای
تسى-8قفل ضسى فک-9ذزٍح کف اس زّاى.

ضایغ تزیي ًَع تطٌح تَزُ کِ هؼوَالً زر سٌیي
2هاّگی تا  5سالگی رٍی هی زّس ایي ًَع تطٌح
هؼوَالً ذَش ذین هیثاضس.

-2پاضَیِ تا آب ٍلزم زر ًقاطی کِ زرخِ حزارت
تاال زارًس.
هثال( :رٍی پیطاًی،سیز تغل،ضکن،کطالِ راى).
تایس هزاقة تَز زر صَرت ٍخَز لزس ،ذَاب
آلَزگی یا کاّص تٌفس پاضَیِ را قطغ کزز  .چَى
ذَز لزس سة افشایص زرخِ حزارت تسى هی ضَز.

تذابیر کىترلی:

علل:

زر صَرت یکثار تطٌح ًاضی اس تة هؼوَال ًیاسی تِ

افشایص زرخِ حزارت تسى (تة)،ػفًَت ّای

زرهاى ًیست ٍ فقط تَصیِ هی ضَز تة را پاییي

زاذل تسى،تشریق ٍاکسي.

-1استفازُ اس تة تز طثق ًظز پشضک

اٍرزُ ٍ تِ سیز  38زرخِ تزساًین.

 -3زازى هایؼات فزاٍاى زر صَرت َّضیاری
هؼوَال پیص آگْی تطٌح تِ صَرت لزسش ،ذیزگی
تِ یک ًقطِ ،تَّن ٍ زاز ٍ فزیاز است .

