الف :تعزیف

-3هذفَع رٍضي

ایٌىِ هطىل اتفبق افتبد دیگز درهبى پذیز ًیست ،اهب دٍ رٍش

ایي ثیوبری یه هطىل هشهي پیطزًٍذُ وجذی است وِ در

-4ضىن ثزآهذُ

خزاحی هتفبٍت اًدبم هی ضَد تب ثِ ثچِ ای وِ اًسذاد هدبری

ثذٍ تَلذ ظبّز هی گزدد .لَلِ ّبی صفزای داخل ٍ خبرج

-5وبّص ٍسى

صفزاٍی دارد ووه وٌذ تب سًذگی ویفیت ثْتزی داضتِ ثبضذ.

وجذی ،هدبری صفزاٍی ًبهیذُ هی ضًَذ ٍ ثِ طَر طجیؼی ثِ

سردی هؼوَالً اٍلیي ػالهت ٍ گبّی تٌْب ػالهت

هبدُ تَلیذ ضذُ تَسط وجذ ،یؼٌی صفزا اخبسُ هی دّذ تب ثِ

ثیوبری وجذی است وِ ثِ دلیل سطح ثبالی ثیلی

داخل رٍدُ ثزٍد .صفزا در ّضن هَاد غذایی ًمص دارد ٍ ثبػث

رٍثیي در سیستن گزدش خَى ایدبد هی ضَد.

این روش ها عبارتند از:

.1کاسایی
در صَرتی وِ اًسذاد هدبری در خبرج وجذ است ،پیًَذ رٍدُ

دفغ هَاد سائذ اس وجذ ثِ داخل رٍدُ ًیش هی ضَد .در اًسذاد

ثبریه ثب اتصبل هدبری صفزاٍی ثِ رٍدُ وَچه اًدبم هی

صفزاٍی ،هدبری صفزا وِ داخل ٍ خبرج وجذ لزار دارًذ ثستِ

ج :تشیخص

هی ضًَذٌّ .گبهی وِ صفزا لبدر ثِ تزن وجذ ٍ ٍرٍد ثِ هدبری

اثتذا ضزح حبل پشضىی ٍ هؼبیٌِ تَسط پشضه

رٍدُ هیسز هی گزدد .اگز ایي وبر لجل اس

صفزاٍی ًجبضذ اس یه سَ اػوبل طجیؼی ٍ حیبتی ثزخی

صَرت گزفتِ ،سپس یه سزی الذاهبت اضبفِ هثل

گیزد سالهت ولی را ثزای چٌذ سبل ثِ وَدن

دستگبّْبی ثذى دچبر هطىل هی ضَد ٍ اس سَی دیگز ثب

آسهبیطبت خًَی ،سًََگزافی ضىن ٍ اسىي وجذ ٍ

ثزهی گزداًذ.

اًجبضتِ ضذى ،صفزا در وجذ ٍارد خَى ضذُ ٍ پَست ثذى ًَساد

هدبری صفزاٍی خْت تطخیص اًسذاد هدبری اًدبم

ثِ رًگ سرد در هی آیذ .ایي ثیوبری وبهالً ضٌبختِ ًطذُ است

هی گیزد ،اهب تطخیص لطؼی ثِ ووه ثیَپسی

در صَرتی وِ اضىبل در هدبری صفزاٍی داخل وجذی ثبضذ ٍ

اهب ثِ ًظز ًوی رسذ وِ صًتیه ًمطی داضتِ ثبضذ.

صَرت هی گیزد وِ یه ًوًَِ اس وجذ ثچِ ثزداضتِ

یب ػول ثب رٍش اٍل هَفمیت آهیش ًجبضذ وجذ آسیت دیذُ ثبیذ

هی ضَد ٍ هَرد ثزرسی آسیت ضٌبسی لزار گزفتِ ٍ

ثزداضتِ ضَد ٍ یه وجذ یب لسویتی اس یه وجذ خذیذ

ب :عالئم

تطخیص اًسذاد هدبری صفزاٍی لطؼی

خبیگشیي آى هی ضَد .ثؼذ اس خزاحی ،وجذ خذیذ ضزٍع ثِ وبر

ثچِ ّبیی وِ ثب اًسذاد هدبری صفزاٍی هتَلذ

هی ضَد.

هی وٌذ ،اهب ثؼذ اس پیًَذ ثچِ ًیبس ثِ دارٍّبیی دارد وِ هبًغ

گیزد وِ اس طزیك ایي ػول هسیز تخلیِ صفزا هستمیوبً ثِ
ّ 8فتگی صَرت

.2پیونذ کبذ

پس سدى پیًَذ ضَد ٍ وَدن هىزراً ثبیذ تحت ًظز پشضه

هی ضًَذ در ثذٍ تَلذ سبلن ثِ ًظز هی رسٌذ .ثیطتز اٍلبت
ػالئن در طی ّ 2فتِ تب  2هبُ اٍل سًذگی ثزٍس هی وٌذ وِ

د :درمان

ػجبرتٌذ اس:

اًسذاد هدبری صفزاٍی یه هطىل ثزگطت ًبپذیز

-1سردی

استّ .یچ درهبى دارٍئی ثزای ثبسوزدى هسیز ثستِ

-2ادرار تیزُ

ضذُ یب ثبس وزدى هسیز خذیذ ٍخَد ًذارد .ثؼذ اس

هؼبلح ثبضذ.

ه :تغذیه کودک مبتال به انسذاد مجاری صفزاوی
تغذیِ ایي ثیوبراى لجل اس ایٌىِ تحت ػول خزاحی لزار گیزًذ
هطىل است .چَى صفزای وبفی ثِ

رٍدُ ّب ًوی رسذ ٍ ّضن هَاد غذایی ثِ سختی صَرت
هی گیزدّ .وچٌیي ثِ ػلت ػولىزد ًبهٌبست وجذ دفغ
پزٍتئیي ٍ ٍیتبهیي در ایي ثیوبراى ٍخَد دارد .ثِ ّویي دلیل
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

وَدن ثبیذ رصین غذایی خَة ٍ هتؼبدل دریبفت ًوبیذ وِ ایي
رصین ثبیذ غٌی اس ٍیتبهیي ٍ تزی گلیسزیذ ثب سًدیزُ هتَسط

انسداد مجاری

وِ ثزای ّضن ًیبس ثِ صفزا ًذارد ،ثبضذ .در ضوي ثبیستی اس
هصزف هبیؼبت پز وبلزی (ثسیبر ضیزیي) خَدداری ضَد.
ثِ ّویي دلیل وَدن ثبیذ تحت ًظز هتخصص تغذیِ لزار
گیزد .ثؼذ اس ػول خزاحی رصین غذایی وَدن ثِ سوت
رصین غذایی هؼوَلی ثز هی گزدد ،اهب ٌَّس هوىي است ًیبس ثِ
ٍیتبهیي ثیطتزی ٍخَد داضتِ ثبضذ .ثذیي هٌظَر ثبیذ ثب
پشضه هطَرت ضَد.
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