
 

 

شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي                                                                                                                               گيالن و خدمات بهدا

           رشت-امیرالمىمنیه)ع(مركز آمىزشي ردماني                                            

 در سهاى تزخیص هزاقبتهای بعد اس عول استزابیسن ) اًحزاف چشن(   اربزگه آهوسش به بیو 
 

 ًذاردتعذ اس اغلة جزاحی ّا ًیاس تِ تستزی ضذى ٍجَد  -1

تِ جش هَارد ًادر تعذ اس عول پاًسواى ًیاس ًوی تاضذ در ضوي حزکت تیوار تعذ اس عول هثل راُ رفتي ٍ  -2

 غیزُ تالهاًع است

اس چطن جاری ضَد کِ ایي هَضَع تاعث  ایخًَاتِ  اٍلیِ تعذ اس عول هوکي است قطزاتدر ساعات  -3

 ًگزاًی ًوی تاضذ

ٍ در ّز هزاجعِ دارٍی هصزفی خَد را ّوزاُ خَد  هزاجعِ کٌیذدر تاریخ ّای تعییي ضذُ جْت هعایٌِ  -4

 تیاٍریذ

 سعی کٌیذ قطزُ را در سهاًْای تعییي ضذُ هصزف کٌیذ ، در فَاصل خَاب ًیاس تِ ریختي قطزُ ًوی تاضذ -5

بستي چشن که توسط پششک هعالج شوا توصیه شده بزای جلوگیزی اس تٌبلی چشن است ، لذا یه ًکات سیز 

 توجه کٌید:

 تزای تستي چطن کَدک ، اٍ را هجثَر ًکٌیذ ٍ اس جوالت ٍ کلوات هثثت استفادُ کٌیذ -1

ضوي سزگزم کزدى کَدک ٍ تحول تستي چطن ، دیذ ًشدیک ٍی را ًیش تحزیک هی کٌذ ٍ سثة تقَیت  -2

 اثز تستي چطن هی ضَد ، لذا ایي کار تَصیِ هی ضَد

دک تستِ است، اس تاسی ّای پزّیش کٌیذ کِ ٍالذیي کَدک تایذ تَجِ داضتِ تاضٌذ سهاًی کِ چطن کَ -3

 احتوال سقَط یا خطز تزای کَدک دارد ) هثل تاسی ّای دٍیذًی( .

در سهاى تستي چطن ّا ، کَدک را تِ هْواًی یا تِ جایی ًثزیذ کِ تَجِ اطزافیاى یا دٍستاى تِ اٍ جلة  -4

 اداهِ درهاى سز تاس هی سًذافشایص اضطزاب کَدک ٍ کاّص ّوکاری اٍ هی ضَد ٍ اس  ثضَد ، سیزا تاع

در هْذ تا کَدک رفتار هٌاسثی داضتِ تاضذٍ  هی رٍد ، تا هزتی اٍ صحثت کٌیذ تاچٌاًچِ کَدک تِ هْذ  -5

سایز تچِ ّا ًیش تَجیِ ضًَذ . تِ ایي تزتیة ، ساعت حضَر کَدک در هْذ تزای اٍ تِ صَرت عادی طی 

 ٌشل چطن اٍ را تثٌذیذهی ضَد ، در غیز ایي صَرت ،در سهاى حضَر کَدک در ه

 تزای کَدکاًی کِ سي تیطتزی دارًذ ، هَضَع را تِ ضکل سادُ ٍ قاتل فْن تَضیح دّیذ -6

 اس پَضص ّای چطوی سیثا استفادُ کٌیذ -7

 اس تعضی اس پَضص ّا کِ پَست کَدک را تحزیک هی کٌذ استفتذُ ًکٌیذ : -8

 اس پَضص چطوی ضذ حساسیت استفادُ کٌیذ -الف

 کٌیذتا هتخصص هطَرت  -ب

 یادتاى تاضذ کِ پَضص چطوی را ّیچ گاُ رٍی عیٌک ًثٌذیذ  -ج

ر دهنده جهت مراجعو بعدی:  ردد   و اتری دید انگهاني عالیم هشدا
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