عفًَت ٍ التْاب سیِ ّا کِ دس دٍساى کَدکی تِ خػَظ
ضيشخَاسگی ٍ اٍایل کَدکی ضایع است.

به نام هستی بخش
ضایعتشیي عالئن پٌَهًَی یا رات الشیِ چيست؟
دانشگاه علوم پسشکی وخذهات بهذاشتی درهانی هرهسگاى
یوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن
پ

تٌذ ضذى تٌفس
سشفِ تا یا تذٍى خلط
تة
ضعف ٍ کاّص اضتْا
دسد قفسِ سيٌِ

چگًَِ پٌَهًَی تطخيع دادُ هيطَد؟
هٌثع :کتاب ساٌّوای خَدهشاقثتی خاًَادُ 1سایت ٍصاست تْذاضت

گشفتي ضشح حال ٍ هعایٌِ تاليٌی

شناسنامه پمفلت آموزشی کد PED-16-97
پنومونی یا ذات الریه در کودکان
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
زمستان 1397
سال تهیه
متخصص
ناظر کیفی
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
بیمار ایرما
دکتر نگین خوشبخت
ریحانی

گشفتي عكس اص قفسِ سيٌِ
ًوًَِ خلط

در هوارد زیر به هتخصض هراجعه نوائیذ:

هراقبت در هنسل:

هطكل دس تٌفس

تاضذیا تٌفس

دس طَل هذت تيواسی ٍ تعذ اص آى تا صیاد کشدى تعذاد

دسغَستی کِ

ٍعذُ ّای غزایی اص عقة هاًذى سضذکَدک جلَگيشی

غيشطثيعی ٍ تِ غَست سشیع هطاّذُ ضَد.

کٌيذ.

ًاخٌْا ٍ لثْاداسای سًگ هایل تِ آتی یا خاکستشی

دس طَل دسهاى ٍ تا حػَل تْثَدی کاهل اص دادى هَاد

تاضٌذ.

غزایی ّوچَى هَص ،ضيشیٌی ٍ ضکال ت ،آجيل ٍ داًِ ّای

دسغَست داضتي تة باالتش اص  ٣٨دسجِ ساًتيگشاد ٍ

سٍغٌی ،آب هيَُ ّای غٌعتی ٍ کوپَت کِ تاعث تحشیک
کٌيذ
.
سشفِ ٍ افضایص دسد قفسِ سيٌِ هی ضًَذ ،خَدداسی
تِ کَدک اجاصُ دّيذ کِ سطین غزایی دس حذ تحول ٍ هَسد
عال قِ خَد سا داضتِ تاضذ ٍ ها

یعات کافی هػشف ًوایذ

تْتشاست اص غزاّایی هاًٌذ سَج  ،آش ،فشًی ٍ

...کِ

کٌيذ
.
احتياج تِ جَیذى ًذاسًذ ،استفادُ

تٌفس سخت داسد یا دس ٌّگام استشاحت ّن تِ سختی
ًفس هيكطذ ٍ یا عضال ت تيي دًذّای دس ٌّگام تٌفس
تَ کطيذُ هيطَد.
ّش حالتی کِ ًطاى دٌّذُ ی تذتش ضذى حال عوَهی
کَدک تاضذ هاًٌذ افضایص هجذد دسجِ حشاست

فعاليت ّای کَدک تایذ هتٌاسة تا سطح تحول ٍ سي ٍی

تذى،عذم توایل تِ ضيش ،تی حالی تِ پضضک هشاجعِ

ًكٌذ
.
تاضذ تِ طَسی کِ تا استشاحت کَدک تذاخل پيذا

کٌيذ .

تا صهاى تْثَدی کاهل ّيچ گاُ سشخَد داسٍ تِ خػَظ
ًذّيذ
.
آًتی تيَتيک ٍ داسٍّای کَستَى داس تِ کَدک
هی تَاًيذ تشای خشٍج تشضحات هجاسی تيٌی اص یک پَآس
سادُ استفادُ کٌيذ.دستْای خَد سا قثل ٍ تعذ اص تواس تا

فشصًذتاى تا آب ٍ غاتَى تطَیيذ.

