هب انم هستی بخش
دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

ی تاال آٝرد ،ٙت ٠خزٝج ٗحتٞیات ٗؼذ ٟاس د١ا ٙتا كصار ُلتٗ ٠ی شٝد ..
استلزاؽ ا
یی رصیٕ ًٞدى
ضایع تزی ٙدّیّ استلزاؽ ،بیٗار ی ٝیرٝسی است ًٗ ٠ؼ٘ٞال تا تؾ ر
یٗار یٗ ،طٌْ ركغ ٕ ی ضٞد .تزای استلزاؽ ،
 ٝغثز تزا ی سپزی ضذ ٙد ٝر ٟب
ٗؼ٘ٞال ًٞدى ت ٠دارٙ ٝیاس ٛذارد .

ی ١ای ٗ:ٖ٢
تٞظٟ
ی ًٞدًا ٙدر  ٠٘١سٚی 2ٙساػت تٝ ٠ی آب  ٝؿذا ٛذ ٟید تا ٗؼذٟ
تزای تـذ ٟ
استزاحت ًزدً ٝ ٟارًزد طة یعی خٞد را تاس یاتذ  .اُز دٝتار ٟاستلزاؽ
ی اهذإ ًٚید .
یی اس ًٖ آب
یضَر
ی تزای ج
ًزد تا د
ی
ت ٠یاد داضت ٠تاشید ًْید ٗزاهثت اس ًٞدى دچار استلزاؽ ،دادٗ ٙواد ر
ًٖی ٗایع ت ٠طٞر ٗزتة ٌٗ ٝزر است .ایً ٙار ٗؼ٘ٞال استلزاؽ را ٗ٢ار ٕی

استلزاؽ در ًٞدًاٙ
شناسنامه پمفلت آموزشی کد PED-3-97
استفراغ در کودکان
عنوان
ام البنبن بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397زمستان
سال تهیه
ناظر کیفی
متخصص
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به بیمار
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
ایرما ریحانی
دکتر نگین خوشبخت

ی
یكٜدإ ٙی تٞاٙید تاتٞخ ٠ت ٠راحت
ًٜذ .اس یى هطز ٟچٌا ،ٙهاضن ا
ًٞدى تزای  30دمیه ٠حذٝد  30تا 20سی سی ٗایػات تذ ٟید .
ضستٗ ٚزتة دست ١ا ُستزش ػلٛٞت را ًا١ص ٕی د١ذ.

استلزاؽ در ضیزخٞارا: ٙ
یعی است ً ٠ت ٠آساٛی ٝ
ی ٗادرٗ،ایعی طة
ی داد ٙرا هطغ ٌٚٛید ! شر
شر
ی اُزًٞدى استلزاؽ ًٜذ ،تخصی اس
سزػت ١ضٖ  ٝخذب ٕ ی ضٞد .حت
یش اس استلزاؽ ،خذب ضذ ٟاست  .سٗا١ ٙزٞٛتت
ٗایع ٞٗ ٝاد ٗـذ ی ج
هْیّ د ٟید ّٝی دكؼات شیرد ٟی را دٝ
شیرد ٟی را تٛ ٠ػق ٗذت هثْی  ،ت
تزاتز ًٚید  .ت ٠یاد داضت ٠تاشید ًًٞ ٠دى بیٗار ت ٠سزػت خست ٕ ٠ی ضٞد.
ی تذٝشید  ٝپستاًٖ ٙ
ی السٕ تاضذ ض٘ا ًٖی شر
ی شیرخٞار ،ضا د
تزای راحت
ی.
شیرتز را در د١ا ٙشیرخٞار تِذار د

اُز ًٞدى ضزایط سیز را داضت تٗ ٠تخػع ٗزاخؼ٘ٛ ٠اییذ :
اس٢اّ
ٛذاضت ٚاضي
ستا ٝ ٙد١ا ٙخطي
چطٖ ُٞد اكتادٟ
ضي تٗ ٠س٘ ٕٞضذٙ
ضزت ٠ت ٠سز ،سزٍیخِٜ١ ٠إ ایستادٙ
ادرار ً٘ی داضت ٠تاضذ

رصیٖ ؿذایی:
ی ٗاٜٛذ آب ،آب ٗیٟٞ
اُز استلزاؽ ای اس٢اّ خقیف تاضذ ،تٛ ٠ظز ٕی رسد ٗایػات
ی ٕیطٞد تا ؿذا١ا ی ٛزٕ ٗاٜٛذ پٔ،ٞ
طثیؼی تزای شرٝع ٜٗاسة تاضٜذ ؛ تٞظٟ
یی
حزیرٞٗ ،ٟس خزد شدً٘ ،ٟپٞت سیبٛ ،ا ،ٙبیسٌ ٞیت ٗادر ،ضزٝع ت ٠اس سزٍر

ی تا كاغًٖٔ ٠
استلزاؽ ٛاٜٗظٖ ا
ی اٛذى ٞٛشیدٙی را ت ٠دكؼات سیاد تٜٞضذ  ٝدر
اُز ًٞدى تتٞاٛذ ٗواد ر
ی داضت ٠تاضذٗ .زاخؼ ٠ت ٠پشضي
كاغٔ ٠استلزاؽ ١ا ،حاّ ػٕ٘ٞی خٞب
ی ٛذارد.
ضزٝرت

ؿذا ضٞد .اُز ًٞدى ت ٠طٞر طةیعی  ،ؿذای خاٗذ خٞرد  ٝتحْ٘ ًزد اس ای ٚت٠
تؼذ رصیٕ ٗؼّ٘ٞی ؿذایی را ٗیْ ًٜذ  .اُز استلزاؽ ت٘إ ضٞد ٕ ی تٞاٙید ت٠
ی ٕی ًٜٜذ.
تذریج خٞرد ٙؿذا١ا ی سآٖ را ضزٝع ًٚید  .تؼضی ٗتخػػا ٙتٞظٟ
ی.
ی سیب سٕیٙی ضزٝع ًٚد
تزای ؿذا١ای ًزت ٟٞیدرات دار ٗثْ ٛا ٙتست ،تزٛح ا
ی دار ُٞ ٝضت 2 ،تا 3رٝس تًٞ ٠دى ٛذ١یذ.
 ٝؿذا١ای ادٟ ٝ
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