هقدهه :

 .6ذَاة آلَزگی

افسایص زهبی ثسى را ست گَیٌس وِ زر وَزوبى ثسیبر ضبیغ هی

ً .7ساضشي ازرار ثِ هسر طَالًی( ثیطشر از  4سبػز)

ثبضس ٍ هٌؼر ثِ اسشرس زر ٍالسیي هی ضَز .سبالًِ 20 – 40

 .8سٌس سٌس ًفس وطیسى

زرغس از وَزوبى هجشال ثِ ست هی ضًَس .زر اوظر هَارز وَزن

 .9سرزرزی وِ ثِ زرهبى دبسد ًوی زّس

ذیلی سریغ ثْجَز هی یبثس اهب زر سؼساز ووی از وَزوبى هوىي

ّ .10ر ًَع ػالهز غیر ػبزی یب سغییر ػسیس غیر لبثل سَػیِ زر

اسز هٌؼر ثِ ثسسر ضسى حبل وَزن ضَز وِ زر ایي حبلز

ٍضؼیز وَزن

ّسف از زرهبى ٍ هرالجز زر ایي ثیوبراى دیطگیری از ایؼبز

ایي ست هی سَاًس ًطبًِ ػفًَز ثبضس .ػفًَشْبی ٍیرٍسی

طزیقه گذاشتي حزارت سٌج های جیوه ای :

ون آثی ٍ سطٌغ هی ثبضس ؛

هؼوَالً ثؼس از هسسی ذَز ثِ ذَز ٍثسٍى هػرف آًشی ثیَسیىْب

زرػِ حرارر ثسى را هی سَاى از سِ طریك وٌشرل ورز :

هحسٍز هی ضًَس اهب زر ػفًَشْبی ثبوشریبیی هبًٌس هٌٌژیز

 همؼسی  2 :سبًشی هشر از سر ست سٌغ را زرٍى همؼس فرٍ

ًیبز ثِ زرهبى ثب آًشی ثیَسیْب اسز.

ثرزُ ٍ ثِ هسر  2زلیمِ ًگِ زاریس .اسشفبزُ از ایي رٍش زر ضیر

زرػِ حرارر را زر چٌسیي ًبحیِ از ثسى ٍ از طریك زّبى،

ذَاراى سَغیِ ًوی ضَز.

همؼس ،زیر ثغل ،درزُ غوبخ هی سَاى اًسازُ گیری ًوَز .زر ػِ

 زیر ثغلی  :زر لسوز هیبًی ثغل ٍ ثِ هسر  6-9زلیمِ زسز

حزارتهای ًزهال تزای هوه سٌیي :

وَزن را ًگِ زاریس (.از ًگِ زاضشي حرارر سٌغ ثذرّیسیس).

دهاًی37 /5 :درجه ساًتیگزاد

زیرا ضکستگی در مخسن جیوه باعث پخص ضذن جیوه در
محیط می گردد که خطرناک است.
چگوًگی هزاقثت اس کودک تة دار:

ثِ ایي هٌظَر اًؼبم الساهبر زیر سَغیِ هی ضَز :

هقعدی  38:درجه ساًتیگزاد

 وٌشرل زلیك زرػِ حرارر ثسى وَزن

سیز تغل  37:درجه ساًتیگزاد

 اسشفبزُ از زرػِ حرارر هٌبست

پزده صواخ :هاًٌد دهاًی

 اسشفبزُ از ست ثرّبی هٌبست ( هظل اسشبهیٌَفي الجشِ ثب

در ظاهز تیوار هوکي است عالین سیز دیده شود:
 ظبّر رًگ دریسُ یب ثر افرٍذشِ
 زاؽ ضسى ثسى وَزن ٍ سٌس ضسى سٌفس ٍ ضرثبى للت
 ثیحبلی  ،ثیمراری ٍ لرز

 زّبًی  :زر ثچِ ّبی ثبالی  5سبل اسشفبزُ ضَز  .لسوز
اًشْبیی ثبیس زر سوز راسز یب چخ زیر زثبى لرارگیرز ٍ ثِ هسر
 3زلیمِ زر هحل ًگِ زاضشِ ضَز .ثِ وَزن ذبطر ًطبى سبزیس
وِ از ػَیسى ٍ فطبر آٍرزى ثر رٍی زرػِ ػلَگیری وٌس چَى

 ػرق ٍ سطٌگی
در چه هواردی السم است کودک را ته هزاکش درهاًی رساًد ؟
 .1ثرٍز ست زر ضیرذَاراى ووشر از

نکته :حرارت سنج های غیر جیــــــــوه ای ارجح می باضنذ

 6هبُ ثؼس ست ًبضی از

سسریك ٍاوسي طالص
 .2ازاهِ ست ثیطشر از  24سبػز یب ایٌىِ زر طی  24سبػز

زر غَرر ضىسشي ثِ ػلز سوی ثَزى ػیَُ آى ذطرًبن هی
ثبضس.


لجل از اسشفبزُ از ست سٌغ آى را سىبى زّیس سب زهبی آى

ثِ زیر  35زرػِ ثرسس ٍ

احشیبط ) .اسشبهیٌَفي را هی سَاى  3-4ثبر زر رٍز ثِ وَزن
زاز ٍ ًین سبػز ثؼس از زازى زارٍ زرػِ ست را اًسازُ گیری
وٌیس .اسشفبزُ از ایجَدرٍفي زر وَزوبى زیر

 12سبل هؼبز

ضٌبذشِ ًطسُ اسز هگر آًىِ دسضه اػبزُ زازُ ثبضس.
 ػسم اسشفبزُ از آسذریي ثرػَظ زر وَزوبًی وِ
هوىي اسز هجشال ثِ آثلِ هرغبى یب آًفلًَسا ثبضٌس  ،چرا وِ
ثبػض ًبرسبیی وجس هی گرزز.
 از دَضبًسى لجبس ّبی اضبفی ٍ گرم ثِ وَزن ذَززاری
وٌیس ٍ وَزن را ثب یه الیِ هالفِ ٍ یب دشَی سجه ثذَضبًیس.

ثْجَز یبثس اهب هؼسز ست ایؼبز ضَز.

 اسشفبزُ از حوبم ثب زرػِ حرارر ػبزی هی سَاًس ثِ

 .3اسشفراؽ ،اسْبل

دبئیي آٍرزى ست ووه وٌس .اسشفبزُ از دبضَیِ ثب الىل ٍ یب

 .4ثرٍز سطٌغ یب غص ورزى یب سبثمِ لجلی سطٌغ ّوراُ ثب ست

آة سرز سَغیِ ًوی ضَز زیرا ثبػض ایؼبز لرز ذَاّس ضس

 .5ثرٍز ثظَرار دَسشی لرهس

ّوچٌیي الىل هبزُ ای سوی ثرای وَزن اسز .ػالٍُ ثر ایي

 اگر ثب الساهبر فَق وَزن رٍ ثِ ثْجَزی ثرٍز دسضه

از دَضبًسى ثچِ ثب حَلِ ذیس درّیس وٌیس .

ٍی را سرذیع هی ًوبیس ٍ ثبیسشی زر هٌسل سحز هرالجز

 زر غَرر لرز هی ثبیسز آى را از طریك دَضبًسى لجبس

ثبضس .

اضبفِ یب گرم ورزى هحیط اغالح ورز.

 زر هَرز وَزوبًی وِ احشوبل هٌٌژیز زازُ هی ضَز

 زر طَل ضت چٌسیي ثبر وَزن ذَز را ثررسی وٌیس.

ثسشری زر ثیوبرسشبى الساهی هیجبضس .

جلوگیزی اس کن آب شدى تدى کودک
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

 وَزن را سطَیك وٌیس سب هبیؼبر ذٌه ثٌَضس زیرا زر
هسر زهبًی وِ وَزن ست زارز آة ثسى از طریك دَسز ٍ
ریِ از زسز هی رٍز .از سَح ػَػِ ٍ زیگر ًَضیسًی ّبی

کنترل تب در کودکان

هٌبست زر زسشرس وِ حبٍی سجسیؼبر ثبضس اسشفبزُ
وٌیس .وبفئیي هَػَز زر چبی ازرار آٍر اسز ٍ ّویي اهر
هوىي اسز ثِ از زسز زازى آة ثسى وَزن هٌؼر ضَز
ثٌبثرایي هػرف چبی ثبیس هحسٍز ضَز .
 سَػِ ثِ ازرار وَزن وِ ثبیس رًگی رٍضي زاضشِ ثبضس (
وسر ًجبضس) ٍ حسالل ّر  4سبػز ازرار ًوبیس .
 اگر وَزن ثب سَػِ ثِ هرالجشْبی ثبال ٌَّز ثی حبل اسز
ثبیس الساهبر ػسی سر زر هراوس زرهبًی اًؼبم گیرز.
عالین کن آتی:
 ذطه ضسى زّبى
 گَز رفشگی چطن
 زر ًَزازاى گَز رفشگی هالع
 وبّص ازرار ٍ سؼساز دَضىْبیی وِ وَزن ذیس هی
وٌس
ً ساضشي اضه
اقداهاتی که درهزاکش درهاًی اًجام هی شود عثارتٌد اس:
 اگر سطریع دسضه ػفًَز هیىرثی ثبضس لطؼبً سؼَیس
آًشی ثیَسیه را ضرٍع هی وٌس .
 زر غَرر ثرٍز ون آثی ضسیس هوىي اسز هبیؼبر
ٍریسی سؼَیس ضَز.
 اگر وَزن زچبر اسشفراؽ ثبضس هوىي اسز از زارٍّبی
ضساسشفراؽ ثِ غَرر ذَراوی ٍ یب ضیبف اسشفبزُ ضَز .
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