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ثيوبر  ارسيبثي ،طجمِ ثٌذي ٍدرهبى وَدن

سبلِ  5هبِّ تب 2                                                            ارسيبثي                
. در هَرد هطىل وَدن سئَال وٌيذ  
.  ٔـخص وٙيذ اِٚيٗ ٔشاجؼٝ وٛدن اػت يبثشاي پيٍيشي آٔذٜ اػت -

. ػٝ ٕ٘بئيذٔشاج( ػب5َٔبٜ تب 2وٛدن )اٌش ثشاي پيٍيشي آٔذٜ ثٝ لؼٕت پيٍيشي  -

 :اٌش اِٚيٗ ٔشاجؼٝ اػت وٛدن سا ثٝ تشتيت صيش اسصيبثي وٙيذ  -

ارسيبثي وَدن اسًظز ًطبًِ ّبي خطز    

                       

 
 
در صَرت هطبّذُ ّزيه اس ًطبًِ ّبي خطز وَدن ًيبس ثِ تَجِ فَري داضتِ، ارسيبثي را تىويل وزدُ ٍ  

.دادُ ٍ سزيؼبً ارجبع ًوبئيذ فَراً درهبى لجل اس ارجبع را اًجبم

 : ًگبُ وٌيذ                                                  :سئَال وٌيذ
 خٛاة آِٛدٌي يب ػذْ  ٞـيبسي                        ؟آيب وٛدن لبدس ثٝ ٘ٛؿيذٖ يبؿيشخٛسدٖ ٔي ثبؿذ 

  آيب وٛدن دسجشيبٖ ثيٕبسي تـٙج وشدٜ اػت ؟

   آيب وٛدن ٞشچيضيىٝ ٔي خٛسد اػتفشاؽ ٔي وٙذ ؟

: تٌفس تٌذ :           اگز وَدن 

ثبس دس دليمٝ يب ثيـتش  50ٔبٞٝ      12ٔبٞٝ تب  2

ثبس دس دليمٝ يب ثيـتش  40ػبَ       5ٔبٞٝ تب  12

  ٝ٘دسصٛست داؿتٗ ٞشيه اص ٘ـب

ٞبي خطش يب  

  تٛوـيذٜ ؿذٖ لفؼٝ ػيٙٝ يب

ْخشخش دس وٛدن آسا

 ُتب ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي اٌشفبص ٜ :

. وٛدن سا فٛساً اسجبع دٞيذ:ثبؿذ وٕتشاص يه ػبػتـ       

اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبػت : ثبؿذ ثيؾ اص يه ػبػتـ        

. سا ثذٞيذػپغ وٛدن سا فٛساً اسجبع دٞيذ

  تٙمغ تٙذ  سٚص آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبػت ثذٞيذ  5ثشاي ٔذت
  ٚٞبي  ثي ظشس خبٍ٘ي تؼىيٗ دٞيذػشفٝ سا ثبداس .

 ثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ وٝ چٝ ٔٛلغ فٛساً ثشٌشدد .

 2 سٚص ثؼذ پيٍيشي وٙيذ.

  ٞيچ ٘ـب٘ٝ اي اص پٙٛٔٛ٘ي يب

ثيٕبسي خيّي ؿذيذ ٘ذاسد 

: پٙٛٔٛ٘ي ٘ذاسد

 ػشفٝ يب ػشٔبخٛسدٌي

  ٞفتٝ ٞش سٚص ادأٝ داسد ثشاي اسصيبثي  3اٌش ػشفٝ ثيؾ اص

:  ر غيز ايٌصَرتد.ثيـتش اسجبع دٞيذ

    ػشفٝ سا ثبداسٚٞبي  ثي ظشس خبٍ٘ي تؼىيٗ دٞيذ

   ثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ وٝ چٝ ٔٛلغ فٛساً ثشٌشدد .

  ٔشاجؼٝ وٙذسٚص ثؼذ  5ٌش ثٟجٛد پيذا ٘ىشد ا

: اُ وٌيذ، گَش وٌيذ ًگ:                    اگز ثلِ 
وٛدن ثبيذ       ؿٕبسؽ تؼذاد تٙفغ دس يه دليمٝ             -ثشاي چٝ ٔذتي ؟ -

 ساْ ثبؿذآ      تٛوـيذٜ ؿذٖ لفؼٝ ػيٙٝ                    -                             
ؿٙيذٖ خشخش   -                             



 :ًگبُ وٌيذ، لوس وٌيذ:                اگز ثلِ؛ سئَال وٌيذ    
                        ثشاي چٝ ٔذتي ؟                حبل ػوَهي وَدن: 

              خٛاة آِٛدٌي غيش  ػبدي يب     -آيب دس ٔذفٛع خٖٛ ٚجٛد داسد؟ 

ػذْ ٞٛؿيبسي     
 ريشي ثي لشاسي ٚتحشيه ح   -

  ثِ وَدن هبيؼبت ثذّيذ
ػذْ تٛا٘بئي ٘ٛؿيذٖ يب وٓ ٘ٛؿيذٖ     -                                                      
تـٙٝ اػت ٚ ثب ِٚغ ٔي ٘ٛؿذ    -                                                     

                                                         پَست ضىن راثيي دٍ اًگطت ثفطبريذ
خيّي آٞؼتٝ ثٝ حبِت طجيؼي                      -                                                                
( ثب٘جٝ 2ثيؾ اص )ثشٔي ٌشدد                                                                    

ت طجيؼي ثشٔي ٌشدد آٞؼتٝ ثٝ حبَ  -
                                                             فزٍرفتگي چطن ّب

ون آثي   

ٔبٖ وٙيذ لجُ اص اسجبع وٓ آثي سا دس اسْبل پبيذار ضذيذ   وٓ آثي  داسد 

    اسجبع ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي

لجُ اص اسجبع وٓ آثي سا دسٔبٖ وٙيذ  اسْبل خًَي  خٖٛ دس ٔذفٛع 

   اسجبع ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي

 :٘ـب٘ٝ اص ٘ـب٘ٝ ٞبي صيش سا داسا ثبؿذ 2

 خٛاة آِٛدٌي غيش ػبدي يب ػذْ ٞٛؿيبسي 

 ٓ٘ٛؿيذٖ  ػذْ تٛا٘بئي ٘ٛؿيذٖ يب و

  پٛػت خيّي آٞؼتٝ  ثحبَ طجيؼي ثشٔي ٌشدد

 فشٚسفتٍي چـٓ ٞب  

وٓ آثي ؿذيذ 

( ج)     

 ٜٔبدسؽ ثٝ ٘ضديىتشيٗ  فٛساً وٛدن سا ٕٞشا

 ثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ اسجبع دٞيذ ٚ ٔشوض دسٔب٘ي

دس ثيٗ ساٜ  جشػٝ جشػٝ اٚآساع ثٝ اٚ ثخٛسا٘ذ 

   ٝٔثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ تغزيٝ ثبؿيشٔبدس سا ادا

ٞذ د

 :٘ـب٘ٝ اص ٘ـب٘ٝ ٞبي صيش سا داسا ثبؿذ 2

  ثيمشاسي ٚ تحشيه پزيشي

   تـٙٝ اػت ٚ ثب ِٚغ ٔي ٘ٛؿذ

  پٛػت آٞؼتٝ ثحبَ طجيؼي ثشٔي ٌشدد

  فشٚسفتٍي چـٓ ٞب

ون آثي 

ًسجي 

 

( ة)    

 ثشاي دسٔبٖ وٓ آثي، ٔبيؼبت ٚ غزا طجك

دسٔبٖ ٌشٜٚ ة ثذٞيذ 

- تٛصيٝ وٙيذ وٝ چٝ صٔب٘ي فٛساً ثشٌشدد

- سٚص ثؼذ ٔشاجؼٝ  5اٌش وٛدن ثٟجٛد پيذا ٘ىشد

وٙذ 

اگز وَدن در طجمِ ثٌذي ضذيذ ي لزار هي 

فَراً اٍ را ّوزاُ هبدرش ثِ ًشديىتزيي . گيزد

ثِ هبدر تَصيِ .هزوش درهبًي  ارجبع دّيذ ٍ

وٌيذ  در ثيي راُ اٍآراس جزػِ جزػِ ثِ اٍ 

ثخَراًذٍتغذيِ ثب ضيزهبدر را اداهِ دّذ 

 
 

 

 

ثٝ ٔبدس دس ٔٛسد تغزيٝ وٛدن تٛصيٝ  اسْبل پبيذار وٓ آثي  ٘ذاسد 

. وٙيذ

 5 سٚص ثؼذ پيٍيشي وٙيذ  .

 

  



: ًگبُ وٌيذ، لوس وٌيذ:                                            اگز ثلِ، سئَال وٌيذ       

  ٌٛؽ سا اص٘ظش خشٚج چشن ٍ٘بٜ وٙيذ                        -آيب دسد ٌٛؽ ٚجٛد داسد ؟

   ؿٛد ؟  آيب اص ٌٛؽ تشؿح خبسج ٔي

 اٌش ثّٝ، ثشاي چٝ ٔذتي ؟

 گلَدرد دارد؟( دٍسبل ثِ ثبال)آيبوَدن
 (آيب وَدن هَلغ غذا خَردى هطىل دارد ؟)                                 
: ًيذًگبُ وٌيذ، لوس ن:                                            اگز ثلِ، سئَال وٌيذ       

                ٌّٛسا اص٘ظشچشن ػفيذدسحّك ٍ٘بٜ وٙيذ   -آيبوٛدن آثشيضؽ ثيٙي داسد؟

 وٛدن ػشفٝ ٔيىٙذ؟                       ـ ِٕغ جّٛي ٌشدٖ ثشاي يبفتٗ غذد   آيب

 ؟                       ِٙفبٚي ثضسي ٚدسد٘بن ي اٚ لشٔض اػت چـٕٟب   آيب

 ٍ٘بٜ وٙيذ   ـ ٌّٛ سا اص٘ظش لشٔضي ٔٙتـش  حّك                    ػطؼٝ ٔيىٙذ؟               آيب

 دٔبي ثذٖ وٛدن سا ا٘ذاصٜ ٌيشي وٙيذ     - خـٛ٘ت صذا داسد؟                     آيب. 

 

  خشٚج چشن اص ٌٛؽ

ديذٜ ٔي ؿٛد ٚ تشؿح 

وي ثٝ ٔذت وٕتش اص چش

  يبسٚص داسد 14

  دسد ٌٛؽ

ػفًَت 

حبد گَش  

  رٍس آًتي ثيَتيه ثذّيذ  5ثِ هذت

  ثشاي تؼىيٗ دسد اػتبٔيٙٛفٗ ثذٞيذ

  ٌٛؽ سا ثٛػيّٝ فتيّٝ ٌزاسي خـه وٙيذ

  ثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ وٝ چٝ صٔب٘ي فٛساً ثشٌشدد

 5  سٚص ثؼذ پيٍيشي وٙيذ

طجمٝ 

ثٙذي

 



 

 

 

 

  دسد ٌٛؽ ٚجٛد ٘ذاسد

ٚ اصٌٛؽ چشن خبسج 

ٕ٘ي ؿٛد 

ػفًَت 

 گَش 

 ٍجَدًذارد

ٞيچ دسٔب٘ي الصْ ٘يؼت  

 

 

 

 

 

 

 

  خشٚج چشن اص ٌٛؽ

ديذٜ ٔي ؿٛد ٚ تشؿح 

چشوي ثٝ ٔذت ثيـتش اص 

سٚص داسد  14

ػفًَت 

هشهي 

گَش 

  ٌٛؽ سا ثٛػيّٝ فتيّٝ ٌزاسي خـه وٙيذ

  اسجبع ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي



آيب وَدن تت دارد؟ 
( صيش ثغُ 37اصطشيك تبسيخچٝ، احؼبع داغي يب دسجٝ حشاست ثبالي )          

: گز ثلِ سئَال وٌيذ                                              ًگبُ وٌيذ،لوس وٌيذا

دسجٝ حشاست ثذٖ   -       ثشاي چٝ ٔذتي ؟                                                 -

ػفتي ٌشدٖ   -     سٚص ٞش سٚص تت وشدٜ اػت؟             7آيب ثيـتش اص     -

 ؽ ثيٙيآثشيض-     

 ٘ـب٘ٝ ٞبي ٔٛظؼي      -

*…………

 تت ٕٞشاٜ ثب ٘ـب٘ٝ ٞبي ٔٛظؼي

* 
( دسطجمٝ ثٙذي ديٍشي لشاس ٕ٘ي ٌيشد)

ثيٕبسي   

تت داس 

 وٛدن جٟت اسصيبثي ثيجـتش ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع ؿٛد  .

*

 

 

 

 

 

 

  ٗدسصٛست داؿت

ٞشيه اص ٘ـب٘ٝ ٞبي خطش 

يب  

     ٖػفتي ٌشد

 

ثيٕبسي   

خيّي 

ؿذيذتت داس  

    دسجٝ ٚثبالتش ثذٞيذ 38.5يه ٘ٛثت اػتبٔيٙٛفٗ ثشاي تت

  ا٘جبْ دٞيذالذأبتي ثشاي پيـٍيشي اصپبييٗ آٔذٖ لٙذخٖٛ سا .

  اٌشفبصّٝ ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي :

. وٛدن سا فٛساً اسجبع دٞيذ:ثبؿذ وٕتشاص يه ػبػتـ           

اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبػت سا : ثبؿذ ثيؾ اص يه ػبػتـ           

. ثذٞيذػپغ وٛدن سا فٛساً اسجبع دٞيذ

 



وٌتزل وَدن اس ًظز ون ٍسًي  

 هٌحٌي رضذ وَدن لجالُرسن ضذُ است؟آيب 
 : اگز ثلي

پغ اس سػٓ ٚصٖ وٛدن دس وبست سؿذ ثب ٚصٖ  -

 .لجّي اٚٔمب يؼٝ وٙيذ

 

 

 

 

 :               اگز خيز
ـ  ٚصٖ وٛدن ثشاي ػٗ سا دسوبست پبيؾ 

.سؿذسػٓ وٙيذ

درهبى طجمِ ثٌذي ًطبًِ ّب 

ػٛء تغزيٝ ؿذيذ ( ا٘حشاف ٔؼيبس -3)صيش ٔٙحٙي لشٔض ٘ضديىتشيٗ ٔشوض اٚ سا ٕٞشاٜ ٔبدسؽ ثٝ . اٌش وٛدن  ثيٕبسي ديٍشي داسد

سايٙصٛست ثشاي اسصيبثي ثيـتش ثٝ اسجبع فٛسي دٞيذ دس غي  دسٔب٘ي

 0.ٔشوضثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ

( ا٘حشاف ٔؼيبس -3)ثبالي ٔٙحٙي لشٔض

ٚٔٛاصي ٚصؼٛدي ثبٔٙحٙي  سؿذ  

٘يذ وٝ تغذيٝ وٛدوؾ سا  ٕٞجٙبٖ ادأٝ ٔبدس سا تـٛيك ن   اختالَ سؿذ ٘ذاسد  

ثذٞذ 

 

 ( ا٘حشاف ٔؼيبس -3)ثبالي ٔٙحٙي لشٔض

ٚ ٔٛاصي ٚصؼٛدي ٘جٛدٖ ثبٔٙحٙي  

سؿذ  

ثشسػي ٚظؼيت تغزيٝ ٚغزاي وٛدن ٚٔـبٚسٜ ثب    اختالَ سؿذ داسد 

( طجك چبست تغزيٝ ٚٔـبٚسٜ)ٔبدس

    سٚصثؼذپيٍيشي وٙيذ5اٌشٔـىُ دسغزا ٚ٘حٜٛ تغزيٝ داسد .

  ٚصيٝ ثٝ ٔبدس وٝ چٝ صٔب٘ي فٛساً ثشٌشدد ت

  َٞفتٝ ٚ ثبالي يىؼبَ 2ثشاي اختالَ سؿذ وٛدن صيشيىؼب

. يىٕبٜ ثؼذپيٍيشي وٙيذ

  

ػٛء تغزيٝ ؿذيذ ( ا٘حشاف ٔؼيبس -3)صيش ٔٙحٙي لشٔض ٘ضديىتشيٗ ٔشوض اٚ سا ٕٞشاٜ ٔبدسؽ ثٝ . ٌش وٛدن  ثيٕبسي ديٍشي داسدا

اسجبع فٛسي دٞيذ دس غيشايٙصٛست ثشاي اسصيبثي ثيـتش ثٝ   دسٔب٘ي

 0.ٔشوضثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ

 سؿذ ٘بٔؼّْٛ  (   ا٘حشاف ٔؼيبس -3)ثبالي ٔٙحٙي لشٔض طجك )ثشسػي ٚظؼيت تغزيٝ ٚغزاي وٛدن ٚٔـبٚسٜ ثب ٔبدس

( چبست تغزيٝ ٚٔـبٚسٜ

   سٚصثؼذپيٍيشي وٙيذ5وُ دسغزا ٚ٘حٜٛ تغزيٝ داسد اٌشٔؾ .

   تٛصيٝ ثٝ ٔبدس وٝ چٝ صٔب٘ي فٛساً ثشٌشدد

  َٞفتٝ ٚ ثبالي يىؼبَ يىٕبٜ 2ثشاي سؿذ٘بٔؼّْٛ وٛدن صيشيىؼب

. ثؼذپيٍيشي وٙيذ

 

ٞپبتيت ـ لطشٜ فّج  -ط  .ث.ةتِٛذ 

ػٝ ٌب٘ٝ  –ٞپبتيت ـ لطشٜ فّج ٔبٍٞي  2

ػٝ ٌب٘ٝ –لطشٜ فّج ٔبٍٞي   4

ػٝ ٌب٘ٝ –لطشٜ فّج ٔبٍٞي  6

 

 MMRٔبٍٞي  12

 -MMR ػٝ ٌب٘ٝ –لطشٜ فّج ٔبٍٞي  18

ػٝ ٌب٘ٝ –لطشٜ فّج ػبٍِي   6



( راسبس طجمِ ثٌذي چبرتة)درهبى وَدن                             

  
  

- 

 ml ml

mgST

 ml

mgSTmgST

mlmlml          

mlmlml

  

kgmg ml

cc

cc

cc

cc

: ًحَُ دادى دارٍي خَراوي درهٌشل را ثِ هبدر يبد ثذّيذ

داسٚي ٔٙبػت سا ثشاػبع ٚصٖ وٛدن ٔـخص ٕ٘بئيذ  -

اص ػٗ وٛدن صٔب٘ي اػتفبدٜ وٙيذ وٝ ٚصٖ اٚسا ٕ٘يذا٘يذ  -

دِيُ دادٖ داسٚ سا ثٝ ٔبدس ثٍٛئيذ   -

اسٚ سادس ٞش ٘ٛثت ثٝ ٔبدس ٘ـبٖ ثذٞيذ ٔمذاس ٔصشف د  -

اص ٔبدس ثخٛاٞيذ خٛدؽ ٔمذاس داسٚ سا ثٝ ؿٕب ٘ـبٖ ثذٞذ   -

ثٝ دلت ثشاي ٔبدس چٍٍٛ٘ي دادٖ داسٚ سا تٛظيح ثذٞيذ   -

ثشاي ٔبدس تٛظيح ثذٞيذ طَٛ دٚسٜ دسٔبٖ سا تٕبْ وٙذ حتي اٌش حبَ وٛدن ثٟتش ؿٛد  -

. ٖ خب٘ٝ ثٟذاؿت اص اٚ ػئٛاَ وٙيذآ٘چٝ ثشاي ٔبدس تٛظيح داديذ لجُ اص تشن وشد  -

يب درد گَش درجِ ٍثبالتز  5/38 استبهيٌَفي ثزاي تتدادى   

 تت يب دسد ٌٛؽ اصثيٗ ثشٚد تب ػبػت 4-6ٔمذاس اػتبٔيٙٛفٗ ٞش 

دى لٌذ خَى ثزاي پيطگيزي اسپبييي آم الذاهبتي

: اگز وَدن لبدر ثِ تغذيِ ثب ضيز هبدر است   
اص ٔبدس ثخٛاٞيذ وٝ وٛدن سا ثب ؿيش خٛدؽ تغزيٝ وٙذ             

 :اگز وَدن تَاًبئي تغذيِ ثب ضيز هبدررا ًذاردٍلي لبدرثِ ثلغ هي ثبضذ  

 :ثٝ تشتيت اِٚٛيت ٚدس دػتشع ثٛدٖ
 ٔصٙٛػي ، آة لٙذ ثٝ اٚ ثذٞيذ ، ؿيش دايٝ ، ؿيشؿيشٔبدس دٚؿيذٜ ؿذٜ           

. ثذٞيذ .دس صٛست تحُٕ ثب اػتىبٖ ثٝ اٚ ثذٞيذ ٔيّي ِيتش ؿيش يب آة لٙذ 50تب  30لجُ اص اسجبع               

حل  سبلنسي سي آة   200دريه ليَاى  هحتَي( گزم  20)لبضك هزثبخَري ضىز  4: آة لٌذ تْيِطزس 

. وٌيذ

: داگز وَدن تَاًبئي  ثلؼيذى را ًذار  
ثٝ اٚ ثذٞيذ ػبػت  2اٌش تٛا٘بيي ٌزاؿتٗ ِِٛٝ ٔؼذٜ داسيذ ، ٕٞبٖ ٔبيؼبت سا ثٝ ٕٞبٖ ٔيضاٖ اص ِِٛٝ ٔؼذٜ ٞش      

 .سبػت تىزار وٌيذ 2در صَرت ػذم اهىبى ارجبع ّز  

در صَرت خزٍج چزن گَش را ثب فتيلِ گذاري خطه وٌيذ   

  ٌٛؽ سا حذالُ ػٝ ثبس دس سٚص خـه وٙيذ

   فمط اص پبسچٝ تٕيض ٚ جبرة آة اػتفبدٜ وٙيذ

   پبسچٝ سا ِِٛٝ وشدٜ دس ٌٛؽ وٛدن لشاس دٞيذ

   ٚلتي خيغ ؿذ آٖ سا خبسج وٙيذ

 ُسا ثطٛس ٔىشس ػٛض وٙيذ تب خـه ؿذٖ وبُٔ ٌٛؽ، فتي ٜ

 



ا را اداهِ ثذّيذثزاي درهبى اسْبل هبيؼبت ثيطتز ثذّيذ ٍ غذ

درهبى اسْبل در هٌشل  : ثزًبهِ درهبًي الف
لبًَى درهبى اسْبل در هٌشل   3هطبٍرُ ثب هبدر رٍي -

 (دادى هبيؼبت اضبفي، اداهِ تغذيِ ،هزاجؼِ هجذد)      

:  هبيؼبت اضبفي دادى  -1
:  ثِ هبدر ثگَييذ    

وٛدن سا ٔشتجبً ثب ؿيش خٛد تغزيٝ وٙذ .

 ؿيشٔبدس ٔي خٛسد  ثٝ طٛس ا٘حصبسياٌش وٛدنORS ٚ ثٝ اٚ ثذٞيذ ػبِٓآة ٓٞ  .

- ٞش جمذس ٔيُ اص غزاٞبٚٔبثؼبت صيش ثش حؼت ػٗ ٕ٘ي خٛسدؿيش ٔبدس ثٝ طٛس ا٘حصبسي اٌش وٛدن

آة ( …ػٛح ؛ ِؼبة ثش٘ج ،دٚؽ،: ٔب٘ٙذ)،غزاٞبي آثىي ORSٔحَّٛ : اٚ ثذٞيذ داسد ثٝ

                                      .ػبِٓ

 ٍثِ هبدر آهَسش دّيذاس را ثِ دلت . آر. طزس تْيِ هحلَل ا. 

 ٚاع ثٝ ٔبدس ثذٞيذ . آس. دٚ ثؼتٝ ا

 ٍاس را پس اس ّزثبر دفغ آثىي ثِ . آر. ثِ هبدر ًطبى ثذّيذ ،چِ  همذار ا

اٍ ثذّذ 
هيلي ليتز پس اس ّز ثبر هذفَع   100تب  50سبل            2ووتز اس                     

  هيلي ليتز پس اس ّز ثبر هذفَع 200تب  100سبل يب ثيطتز            2                           
ثِ هبدر ثگَييذ  :

 َّٛٔحORS ٖٔشتجبً جشػٝ جشػٝ ثذٞذ يب لبؿك  سا ثب اػتىب .

ٛدليمٝ صجش وٙيذ، ػپغ ٔحَّٛ سا ثٝ آٞؼتٍي ثذٞذ 10دن اػتفشاؽ وشد اٌش و  .

تب صٔبٖ لطغ اػٟبَ دادٖ ٔبيؼبت اظبفٝ سا ادأٝ دٞذ .

اداهِ تغذ يِ                چبرت هطبٍرُ ثب هبدر را  -2

. ثجيٌيذ                 هزاجؼِ هجذد-3

 

 درهبى ون آثي ًسجي ثب : ثزًبهِ درهبًي ةORS 
 ORS                       سبػت در خبًِ ثْذاضت ثذّيذ 4را ثزاي

ORS

*

Kg KgKgKg

ٔي تٛا٘يذ ٚصٖ  ORSثشاي ٔحبػجٝ ٔمذاس تمشيجي .ٚدن صٔب٘ي اػتفبدٜ وٙيذ وٝ ٚصٖ اٚسا ٕ٘يذا٘يذاص ػٗ ن  *

. ظشة وٙيذ 75سا دس ( kg)وٛدن           

- اوش وٛدن ثيـتشاصجذَٚ فٛقORS  دسخٛاػت وشد ٞش جمذس ٔيُ داسدORS ثذٞيذ .

- دسٞشدٚسٜ  ػبِٓٔيّي ِيتش آة  200تب 100دت ٔبٜ وٝ ؿيش ٔبدس ٕ٘ي خٛس٘ذ دس طَٛ ايٗ ْ 6ثشاي ؿيشخٛاساٖ صيش

.  ثذٞيذ

.  اس ثِ وَدن ثذّذ. آر. ثِ هبدر ًطبى دّيذ وِ چگًَِ اٍ  

ٔشتجبً ثب اػتىبٖ ٚ جشػٝ جشػٝ ثذٞذ .

 اع سا وٓ وٓ ادأٝ دٞذ. آس. دليمٝ صجشوٙذ ٚ پغ اص آٖ دادٖ اٚ  10اٌش وٛدن اػتفشاؽ وشد .

 ْادس تغزيٝ وٙذ ٞش ٔمذاس وٝ وٛدن ٔيُ داسد ثب ؿيش.  

:  سبػت  4ثؼذ اس   
وٛدن سا اسصيبثي ٔجذد ٚ  وٓ آثي اٚسا طجمٝ ثٙذي ٕ٘بييذ  .

 ثشاي ادأٝ دسٔبٖ ثش٘بٔٝ دسٔب٘ي ٔٙبػت ساا٘تخبة وٙيذ

تغزيٝ وٛدن سا دس خب٘ٝ ثٟذاؿت ؿشٚع وٙيذ  .

:  اگز هبدر ثبيذ لجل اس اتوبم ثزًبهِ درهبى ة خبًِ ثْذاضت را تزن وٌذ  
 طشص تٟيٝ ثٝ ٔبدسORS سا ٘ـبٖ ثذٞيذ .

 ٖاع ثبيذ دس ٔٙضَ ثٝ وٛدن ثذٞذ.آس.ػبػتٝ چٝ ٔمذاس اٚ 4ثٝ ٔبدس ٘ـبٖ ثذٞيذ وٝ ثشاي تىٕيُ دٚسٜ دسٔب .

ٚاع ثٝ ٔبدس ثذٞيذ. آس. ثشاي ججشاٖ وٓ آثي ثطٛس وبُٔ ،  تؼذاد وبفي پٛدس ا .

ػٝ لبٖ٘ٛ دسٔبٖ اػٟبَ دس ٔٙضَ سا ثشاي اٚ ؿشح دٞيذ .

دادى هبيؼبت اضبفي  -1       

هبيؼبت تَصيِ ضذُ ٍچبرت هطبٍرُ ثب هبدر                           اداهِ تغذ يِ -2

هزاجؼِ هجذد                 درثزًبهِ درهبًي الف را ثجيٌيذ -3



(N.G.T)

   :تَجِ

   سبػت پس اس ججزاى ون آثي،  6درصَرت اهىبى حذالل

ثيوبر را تحت ًظز داضتِ ثبضيذ تب هطوئي ضَيذ وِ هبدر هي 

تَاًٌذ ثب دادى هحلَل اٍآراس اس طزيك دّبى، ون آثي را 

 .ججزاى وٌذ





 

 

 

در ثيوبراًي وِ اهىبى ارجبع ٍجَد ًذارد يب لجل اس ارجبع ًيبس ثِ      

: آًتي ثيَتيه دارًذ     
ثٝ ٔبدس تٛظيح ثذٞيذ چشا ايٗ داسٚ سا دادٜ ايذ .

ٔمذاس ٔٙبػت ثب ٚصٖ يب ػٗ وٛدن سا ٔـخص وٙيذ  .

اص ػشً٘ ٚ ػشػٛصٖ اػتشيُ اػتفبدٜ وٙيذ .

ٗوٙيذ ثٝ دلت ٔمذاس داسٚ سا تؼيي  .

: آًتي ثيَتيه تشريمي ثذّيذ
ثزاي وَدوبًي وِ ثبيذ ارجبع فَري ضًَذ ٍ لبدر ثِ خَردى آًتي ثيَتيه خَراوي 

:  ًيستٌذ

اِٚيٗ ٘ٛثت وّشأفٙيىُ تضسيمي سا ثذٞيذ فٛساً وٛدن سا ثٝ ثيٕبسػتبٖ اسجبع دٞيذ .

 : اگز ارجبع اهىبى ًذارد

   ػبػت يىجبس تىشاس وٙيذ 12سٚص ٞش  5ثٝ ٔذت تضسيك وّشأفٙيىُ سا. 

      سٚص وبُٔ دسٔبٖ سا تغييش ثذٞيذ 10ػپغ ثب آ٘تي ثيٛتيه خٛساوي ٔٙبػت ثٝ ٔذت .

 

ولزاهفٌيىل                                                                                

هيليگزم ثباساي ّز ويلَگزم ٍسى ثذى  40: رسي يب ٍسى                          همذا  

هيلي ليتز آة همطز ثزاي ّز ٍيبل   5يب     

ml          /mg 180 × ml  5/6  =mg 1000                
ٔيّي ٌشْ  180=ٔيّي ِيتش 1ٔبٜ                                     4ٔبٞٝ تب  2

( ويٌّٛشْ 6تب وٕتشاص  4)

ٔيّي ِيتش  270=ٔيّي ِيتش 5/1                                 ٔبٜ    9ٔبٞٝ تب  4

( ويٌّٛشْ 8تب وٕتشاص  6)

ٔيّي ٌشْ  360=ٔيّي ِيتش 2ٔبٜ                                        12ٔبٞٝ تب 9

( ويٌّٛشْ 10 تبوٕتشاص 8)

ٔيّي ٌشْ  450=ٔيّي ِيتش 5/2ػبَ                                  3ٔبٞٝ تب  12

( ويٌّٛشْ 14تبوٕتشاص 10)

ٔيّي ٌشْ  630=ٔيّي ِيتش 5/3ػبِٝ                                     5ػبِٝ تب  2

 (ويٌّٛشْ 19تب  14)

 



پٙٛٔٛ٘ي  
: رٍس  2ثؼذ اس     

٘ـب٘ٝ ٞبي خطش سا دس وٛدن ثشسػي وٙيذ .

وٛدن سا اص ٘ظش ػشفٝ يب تٙفغ اسصيبثي وٙيذ .

ػٛاَ وٙيذ  :

- آيب ؿٕبسؽ تٙفغ وٛدن ثٟتشؿذٜ اػت ؟

- آيب تت وٕتش ؿذٜ اػت ؟

-يب اؿتٟبي وٛدن ثٟتشؿذٜ اػت ؟ آ

: درهبى 
 ٚجٛد داسد، فٛسي ثٝ ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ تَ وطيذُ ضذى لفسِ سيٌِاٌش  .

 فشلي ٘ىشدٜ ، ثٝ ٔشوضثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ ضوبرش تٌفس ، تت ٍ اضتْباٌش  .

 آ٘تي ثيٛتيه سا وبُٔ وٙيذ سٚص 5ثٟتش ؿذٜ ، دسٔبٖ  ضوبرش تٌفس ووتز ، تت ووتز ، ٍ اضتْباٌش.







: درهبى 

وٛدن سا ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ (ثبرٍثيطتزدررٍساسْبل دارد3ٌَّس)اٌش اػٟبَ ٞٙٛص ٔتٛلف ٘ـذٜ اػت .

ثٝ ٔبدسثٍٛيذتٛصيٝ ٞبي تغزيٝ اي ٔؼَٕٛ ثشاي ػٗ وٛدن (ثبراسْبل دررٍس دارد3ووتزاس)اٌش اػٟبَ ٔتٛلف ؿذٜ اػت

ساادأٝ ثذٞذ

تت  
سٚص   2ثؼذ اص 

دسٔبٖ سا طجك ٕٞبٖ طجمٝ ثٙذي ا٘جبْ دٞيذ: دسطجمٝ ثٙذي ديٍشي لشاسداسد.اٌشتت ٞٙٛصٚجٛداسدٚ:وٛدن سا ٔجذدا اسصيبثي وٙيذ .

ثٝ ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ: ثٝ تٟٙبئي ثبلي ٔب٘ذٜ ٚدسطجمٝ ثٙذي ديٍشي لشاس٘ذاسد   اٌش تت .

ػفًَت گَش        

سٚص  5پغ اص 

چبست اسصيبثي ٌٛؽ دسد ساٍ٘بٜ وٙيذ             ٌٛؽ            ٘ب ساحتياسصيبثي وٛدن ثشاي   

ساست وٛدن ا٘ذاصٜ ٌيشي دسجٝ ح  

:  درهبى 

 ٚجٛد داسد وٛدن سا فٛساً ثٝ  5/38تَرم دردًبن در پطت گَش يب تت ثبالي اٌش

. ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي  اسجبع دٞيذ

سٚص ديٍش دسٔبٖ سا ثب ٕٞبٖ آ٘تي  5اٌش دسد يب تشؿح چشوي ٚجٛد داسد :ػفًَت حبدگَش

سٚص ثؼذ پيٍيشي وٙيذ ٚثشاي  5. د ثيٛتيه ادأٝ دادٜ ٌٚٛؽ سا ثٝ ٚػيّٝ فتيّٝ ٌزاسي خـه وٙي

. ثبس دْٚ ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ

تٛػط ٔبدس ، وٙتشَ وشدٜ (فتيّٝ ٌزاسي)طشص صحيح خـه وشدٖ ٌٛؽ سا  :ػفًَت هشهي گَش

. ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذٚاٚ سا ثٝ ايٗ وبس تـٛيك وٙيذ ٚ 

 چٙب٘چٝ دسٔبٖ ثب آ٘تي ثيٛتيه وبُٔ ٘ـذٜ  .درد گَش يب تزضحبت چزوي ٍجَد ًذارداٌش

 .اػت ثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ دٚسٜ دسٔبٖ  سا وبُٔ وٙذ
 



 پيگيزي





:  درهبى







 

 

 



 ثب هبدر هطبٍرُ

 

اي ٔؼَٕٛ وٛدن ٚ ٘حٜٛ تغزيٝ دس دٚساٖ ثيٕبسي ػٛاَ وٙيذدس ٔٛسد غز .

جٛاثٟبي ٔبدس سا ثب تٛصيٝ ٞبي تغزيٝ اي ثشاي ٌشٟٚٞبي ػٙي طجك جذَٚ صيش ٔمبيؼٝ وٙيذ .

 









 

   ٞش چمذس وٛدن ٔيُ داسد

ؿيشٔبدس ثخٛسد، سٚص ٚ ؿت 

ػبػت   24ثبس دس  8،حذالُ 

 

 ٚٞيچ غزا يب ٔبيؼبت ديٍشي ثٝ  ا

 .٘ذٞيذ

دسا اص  +آ لطشٜ ِٔٛتي ٚيتبٔيٗ يب

سٚصٌي ؿشٚع وٙيذ 15

  ٞش چمذس وٛدن ٔيُ داسد

 ؿيشٔبدس ثخٛسد، سٚص ٚ ؿت

ػبػت    24ثبس دس  8،حذالُ 

 اٌش وٛدن اظبفٝ ٚصٖ ٔٙبػت

٘ذاؿتٝ ثبؿذ 
 تؼذاددفؼبت ضيزدّي راافشايص

. دّيذ

 ثؼذاستغذيِ ثبضيزهبدر،غذاي ووىي

ثِ هيشاى يه يب دٍ لبضك 

 هزثبخَري ثِ اٍثذّيذيب

1  ثبر در رٍس ثؼذ اس تغذيِ ثب ضيز  2تب

 .هبدر غذاّبي ووىي ثِ اٍ ثذّيذ

  ٞش چمذس وٛدن ٔيُ داسد

. اٚ سا ثب ؿيشٔبدس تغزيٝ وٙيذ

دادٖ  غزاٞبي وبفي :
…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………...

3  ثبس دس سٚص اٌش ؿيشٔبدس خٛاس

اػت 

5  ثبس دس سٚص اٌش ؿيش ٔبدس خٛاس

 ٘يؼت

 ؿشٚع لطشٜ آٞٗ ٕٞضٔبٖ ثب

 ؿشٚع غزاٞبي وٕىي

  ٞش چمذس وٛدن ٔيُ داسد

. اٚ سا ثب ؿيشٔبدس تغزيٝ وٙيذ

 دادٖ  غزاٞبي وبفي :
…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

ثبس دس سٚص   5يب غزاٞبي خب٘ٛادٜ 

 ُٚػذٜ 3دادٖ  غزاٞبي خب٘ٛادٜ حذال

. دسسٚص

  ٕٞچٙيٗ،دٚثبسسٚصا٘ٝ ٔيبٖ ٚػذٜ ٞبي

: غزائي دادٜ ؿٛد
………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

 ،اٌش وٛدن ٞٙٛص ؿيشٔبدس ٔي خٛسد ؛ دس طَٛ  ؿجب٘ٝ سٚص ٔمذاس ثيـتشي ثٝ اٚ ؿيش ثذٞذ

اٌش وٛدن  غيش اص ؿيشٔبدساصػبيش ؿيشٞب اػتفبدٜ ٔي وٙذ  :

  جبيٍضيٗ وشدٖ ثب افضايؾ تغزيٝ ثب ؿيشٔبدس يب

فشآٚسدٜ ٞبي تخٕيشي ؿيش ٔب٘ٙذ ٔبػت يب  جبيٍضيٗ وشدٖ ثب

 ٔغزيجبيٍضيٗ وشدٖ ٘صف ؿيشثب غزاٞبي ٘يٕٝ جبٔذ 

ثشاي غزاٞبي ديٍش تٛصيٝ ٞبي تغزيٝ اي ثشاي ٌشٟٚٞبي ػٙي سا د٘جبَ وٙيذ.



 

 















 





 





 









 



-  

-  

-  
-  

-  

. ثِ هبدر تَصيِ وٌيذ در دٍراى ثيوبري هبيؼبت را ثزاي وَدن خَد افشايص ثذّذ      
:  ثزاي وَدن هجتال ثِ ثيوبري                     

     تىشس ثيـتش تغزيٝ ثب ؿيشٔبدسٚثٕذت طٛال٘ي تشدسٞشٚػذٜ غزائي

 دادٖ ػٛح،دٚؽ،ِؼبة ثش٘ج يب آة جٛؿيذٜ خٙه ؿذٜ : افضايؾ ٔبيؼبت، ٔب٘ٙذ

:  ثزاي وَدن هجتال ثِ اسْبل                     
ة ثٝ وٛدن ثذٞيذ  دادٖ ٔبيؼبت طجك ثش٘بٔٝ دسٔب٘ي اِف ثب.دادٖ ٔبيؼبت صيبد اص ٔشي وٛدن جٌّٛيشي ٔي وٙذ

. ثِ هبدر تَصيِ وٌيذ اگز وَدن ّز وذام اس ًطبًِ ّبي سيز را داضت ثبيذ فَراً ثزگزدد

:  ثيوبر اگز ّز وَدن

  

  لبدر ثِ ًَضيذى ًجَدى

  هزيض تز ضذى

  تت وزدى

:  اگز وَدن پٌَهًَي ًذارد

ٍ دچبر سزفِ يب سزهبخَردگي است ثبيذ ثزگزدد 

: اگز

  تٌفس تٌذ

   تٌفس هطىل

خَى در هذفَع  وَدن اسْبلي ثبيذ ثزگزدداگز  

  ون ثٌَضذ

 



 

 سيز دٍ هبُارسيبثي ٍطجمِ ثٌذي ٍدرهبى ضيز خَار ثيوبر 

 .اس هبدر در هَرد هطىل ضيز خَار سئَال وٌيذ



- 

- 

: ضيزخَار را ثزاي ًطبًِ ّبي خطز وٌتزل وٌيذ                 

حبل ػوَهي    تٌفس :          هطبّذُ وٌيذ :                               سَال وٌيذ 

            تٛا٘بئي ؿيشخٛسدٖ ساداسد؟     آيب 

آيب دسچٙذسٚصاخيشتـٙج داؿتٝ اػت ؟  

آيب ثطٛسٔىشساػتفشاؽ ٔي وٙذ؟ 

( ثبس دس دليمٝ يب ثيـتش  60) تٙفغ تٙذ 

ثيٙي  ( پشؽ)ثبص ٚ ثؼتٝ ؿذٖ ػشيغ پشٜ ٞبي 

تٛوـيذٜ ؿذٖ لفؼٝ ػيٙٝ  

   ٘بِٝ وشدٖ

 وبٞؾ ػطح ٞٛؿيبسي

 تحشيه پزيشي ٚ ثي لشاسي

 تحشن وٕتش اص ٔؼَٕٛ ٚ ثي حبِي

 ثشآٔذٌي ٔالج

 (  37ثيـتشاص ) دسجٝ حشاست ثبال

 ٗ( 36وٕتشاص)دسجٝ حشاست پبيي 

 سً٘ پشيذٌي ؿذيذ

 ػيب٘ٛص

دادٜ ٚ ػشيؼبً اسجبع دس صٛست ٔـبٞذٜ ٞشيه اص ٘ـب٘ٝ ٞبي خطش وٛدن ٘يبص ثٝ تٛجٝ فٛسي داؿتٝ، اسصيبثي سا تىٕيُ وشدٜ ٚ فٛساً دسٔبٖ لجُ اص اسجبع سا ا٘جبْ 

ٕ٘بئيذ 

  دسصٛست داؿتٗ ٞشيه اص ٘ـب٘ٝ ٞبي

خطش  

 

ت  احتٕبَ ػفٖٛ

ثبوتشيبَ ؿذيذ  

  ٖٛدسٔبٖ ثشاي پيـىيشي اصپبييٗ آٔذٖ لٙذ خ

    تٛصيٝ ثٝ ٔبدس وٝ ؿيشخٛاسسا ٌشْ ٍ٘ٝ داسد

  اٌشفبصّٝ ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي :

ـ .      وٛدن سا فٛساً اسجبع دٞيذ:ثبؿذ وٕتشاص يه ػبػتـ    

اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبػت : ثبؿذ ثيؾ اص يه ػبػت

. ن سا فٛساً اسجبع دٞيذسا ثذٞيذػپغ وٛد
-  

طجمِ ثٌذي  

وٌيذ     



 

 

  :ارسيبثي وٌيذوَدن را اس ًظز ػفًَت ّبي هَضؼي 

 

چطن               

: سئَال وٌيذ ، ًگبُ وٌيذ ، لوس وٌيذ

 ٓلشٔضي ، تٛسْ ف خشٚج تشؿحبت جشوي اص چـ 

  ٌشٔي ٚتٛسْ پؼتبٖلشٔضي ، 

 تشؿحبت چشوي ف خٛ٘شيضي ٚلشٔضي ٘بف 

  ٚجٛد جٛؽ جٛؽ ٞبي چشوي پٛػت

 

  

 

 

 

 

 

ًبف                                                                                                                   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پَست                                                                                                                      

 

 

 

 

 

دسٔبٖ طجمٝ ثٙذي ٘ـب٘ٝ ٞب 

: ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي اٌش فبصّٝ ػفٛ٘ت ؿذيذ چـٓ  لشٔضي اطشاف چـٓ ، خشٚج تشؿحبت چشوي ٚتٛسْ

: وٕتش اص يه ػبػت ثبؿذ  

. اسجبع دٞيذ"خٛاس سا فٛساؿيش         

ثيؾ اص يه ػبػت ثبؿذ اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه   

. اسجبع دٞيذ"ٔٙبػت سا ثذٞيذ ٚػپغ ؿيش خٛاس سا فٛسا

ٔيضاٖ يه لطشٜ ٞش  ثٝ% 10اص لطشٜ ػِٛفبػتبٔيذ چـٕي -ػفٛ٘ت خفيف چـٓ خشٚج تشؿحبت چشويبص چـٓ ثذٖٚ تٛسْ 
. سٚص اػتفبدٜ وٙيذ5ػبػت ثٝ ٔذت 3
. سٚص ثؼذ پيٍيشي وٙيذ5-

: اٌش فبصّٝ ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي ٔبػتيت لشٔضي ٌشٔي ٚتٛسْ پؼتبٖ 

: وٕتش اص يه ػبػت ثبؿذ  

. اسجبع دٞيذ"خٛاس سا فٛساؿيش         

ثيؾ اص يه ػبػت ثبؿذ اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه   

. اسجبع دٞيذ"ػپغ ؿيش خٛاس سا فٛسأٙبػت سا ثذٞيذ ٚ

ثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ اص دػت وبسي ،فـبس دادٖ ٚٔبِيذٖ پؼتبٖ پؼتبٖ طجيؼي ثضسٌي ٚػفتي پؼتبٖ 

. ٘ٛصاد خٛدداسي وٙذ

 تشؿحبت چشوي فشاٚاٖ ٘بف يب  -

ػب٘تي ٔتش اطشاف ٘بف  1لشٔضي ثيؾ اص -

: اٌش فبصّٝ ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي ػفٛ٘ت ؿذيذ ٘بف 

: ص يه ػبػت ثبؿذوٕتش ا  

. اسجبع دٞيذ"خٛاس سا فٛساؿيش         

ثيؾ اص يه ػبػت ثبؿذ اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه   

 .اسجبع دٞيذ"ٔٙبػت سا ثذٞيذ ٚػپغ ؿيش خٛاس سا فٛسا

دس صٛست خٛ٘شيضي ثيؾ اص چٙذ لطشٜ اص ٘بف ، ٘ٛصاد سا خٛ٘شيضي ثٙذ ٘بف  خٛ٘شيضي ثيؾ اص چٙذ لطشٜ  

. اسجبع دٞيذ "فٛسا

ػب٘تي ٔتش اطشاف  1تشؿح خٛ٘بثٝ يب لشٔضي وٕتش اص 

٘بف 

ثب ثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ ٞش ثبس تؼٛيط وٟٙٝ ، ثٙذ ٘بف سا   ػفٛ٘ت خفيف ٘بف 

 .تٕيض وٙذ ثتبديٗ 

 .ثشٌشدد "ثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ چٝ ٔٛلغ فٛسا  

. سٚص ثؼذ ٔشاجؼٝ وٙذ 5دس صٛست ػذْ ثٟجٛدي   

دس (دػذ10ثيؾ اص )ٚجٛد جٛؿٟبي چشوي ٔٙتـش 

پٛػت 

اسجبع ثذٖٚ تضسيك آ٘تي ثيٛتيه ثٝ ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي ػفٛ٘ت ؿذيذ پٛػتي 

دٞيذ 

دس (ػذد10ٚجٛد جٛؿٟبي چشوي ٔؼذٚد وٕتش اص 

پٛػت 

اػتفبدٜ اص ثتبديٗ ٚپٕبد پٛػتي تتشاػبيىّيٗ يب   ػفٛ٘ت خفيف پٛػتي 

اػتحٕبْ سٚصا٘ٝ ثب آة ٚصبثٖٛ   

. ٜ وٙذسٚص ثؼذ ٔشاجغ 5دس صٛست ػذْ ثٟجٛدي   

 پستبى

طجمِ ثٌذي 

 وٌيذ



يذ                       ًگبُ وٌيذ ٍ لوس وٌيذ سَال وي: اگز ثلِ 

    ٍضؼيت وَدن    -                  ثشاي چٝ ٔذتي ؟        

ثي حبِي ٚ وبٞؾ ػطح ٞٛؿيبسي          -؟خٖٛ دس ٔذفٛع ٚجٛد داسد آيب

ثي لشاسي ٚ تحشيه پزيشي                                                       -

 چطن  فزٍرفتگي

 پَست ضىن را ثيي دٍ اًگطت

ثفطبريذ 

(   ثب٘يٝ 2ثيـتش اص ) خيّي آٞؼتٝ   -                                                       

. ثحبِت طجيؼي ثشٔي ٌشدد                                                         

آٞؼتٝ ثحبِت طجيؼي ثشٔي ٌشدد  -                                                        

                                                                                                                                                                                                   

- 

- 

- 

 

ORS

- 

- 

- 

 

 

 



 :ٔـبٞذٜ وٙيذ.                                                           ػٛاَ وٙيذ           
                                                                 ٚصٖ وٛدن      آيب  ٔـىُ ؿيش خٛسدٖ  داسد؟

  ّٝٔٙحٙي سؿذ وٛدن                        ػبػت؟  24چٙذ ثبس دس : آيب وٛدن ؿيشٔبدس خٛاس اػت ؟ اٌش ث

  آيب وٛدن غيش اص ؿيشٔبدس، غزا يب ٔبيؼبت ديٍش ٔي خٛسد ؟

اٌش ثّٝ ، چٙذ ثبسٚ ثبچٝ چيضي؟     

ٔـىُ ؿيشخٛسدٖ داسد،                    :  اٌش ؿيشخٛاس 

د  ػبػت تغزيٝ ٔي ؿٛ 24ثبس دس  8وٕتش اص                                          

چيض ديٍشي ٔي خٛسد يب ٔي آؿبٔذ                                          

ٚصٖ اٚ ثشاي ػٗ وٓ اػت                                           

                                                                       ٚ
٘ـب٘ٝ اي ثشاي اسجبع فٛسي ثٝ ثيٕبسػتبٖ ٘ذاسد ٞيچ                                           

:  اسصيبثي تغزيٝ ثب ؿيشٔبدس 

  ، ثخٛاٞيذاٚ سا ؿيش .اصٔبدس آيب وٛدن ظشف يه ػبػت ٌزؿتٝ            اٌش ؿيشخٛاس تغزيٝ ٘ـذٜ اػت

. دليمٝ اٚ سا ٔـبٞذٜ وٙيذ 4ثذٞذ ٚ ثشاي ؟       .ثب ؿيش ٔبدستغزيٝ  ؿذٜ اػت         

اٌش وٛدن دس ػبػت ٌزؿتٝ ؿيش خٛسدٜ اص ٔبدسثخٛاٞيذاٌشأىبٖ       )                                                

.(  داسد صجش وٙذ ٔٛلغ ؿيش خٛسدٖ ثؼذي ثٝ ؿٕب اطالع دٞذ                                                 

 ٌشفتٗ پؼتبٖ  ؟        ٘حٜٛ.آيب ؿيشخٛاس لبدس ثٝ ٌشفتٗ پؼتبٖ ٔي ثبؿذ :

خٛة پؼتبٖ ٔي ٌيشد       

خٛة  پؼتبٖ ٕ٘ي ٌيشد     

ثٝ ٞيچ ٚجٝ پؼتبٖ سا ٕ٘ي ٌيشد     

 

 

  آيب ؿيشخٛاس ٔي تٛا٘ذ خٛة ثٕىذ ؟

ٕ٘ي تٛا٘ذ ثٕىذ /   خٛة ٕ٘ي ٔىذ /  خٛة ٔيٕىذ     

. ثيٙي ؿيشخٛاس، اٌش ٔب٘غ تغزيٝ اٚػت تٕيض وٙيذ      

 اس٘ظشثشفه ،دٞبٖ ساٍ٘بٜ وٙيذ  

: ارسيبثي  

چب٘ٝ ثٝ ػيٙٝ چؼجيذٜ   

دٞبٖ ثبص اػت  

ِت پبييٗ ثٝ ثيشٖٚ ثشٌـتٝ اػت  

. ٘ٛن ٚ لؼٕت ثيـتشي اص ٞبِٝ پؼتبٖ دس دٞبٖ ؿيشخٛاس ٔي ثبؿذ

لبدس ثٝ ؿيشخٛسدٖ ٘يؼت  يب  -

ثٝ ٞيچ ٚجٝ پؼتبٖ سا ٕ٘ي ٌيشد يب   -

ٕ٘ي تٛا٘ذ ثٕىذ   -

ػذْ تٛا٘بئي خٛسدٖ 

احتٕبَ ػفٛ٘ت –

ثبوتشيبَ ؿذيذ  

  ٖٛدسٔبٖ ثشاي پيـىيشي اصپبييٗ آٔذٖ لٙذ خ

    تٛصيٝ ثٝ ٔبدس وٝ ؿيشخٛاسسا ٌشْ ٍ٘ٝ داسد

  اٌشفبصّٝ ٘ضديىتشيٗ ٔشوض دسٔب٘ي :

ـ .      وٛدن سا فٛساً اسجبع دٞيذ:ثبؿذ يه ػبػتوٕتشاص ـ  

اِٚيٗ ٘ٛثت آ٘تي ثيٛتيه ٔٙبػت سا : ثبؿذ ثيؾ اص يه ػبػت

. ثذٞيذػپغ وٛدن سا فٛساً اسجبع دٞيذ
-  

خٛة  پؼتبٖ ٕ٘ي ٌيشد يب  -

خٛة ٕ٘ي ٔىذ  يب   -

ػبػت  2 4ثبس ؿيش خٛسدٖ دس 8وٕتش اص  -

خٛسدٖ غزا يب ٔبيؼبت ديٍش  يب   -

يب ٚجٛد ثشفه     -

يب   3پبييٗ ثٛدٖ ٚصٖ صيشصذن  -

ٔٛاصي ٚصؼٛدي ٘جٛدٖ ٔٙحٙي سؿذ ٚص٘ي  -

    3صذن ثبالي 

هطىل 

ضيزخَردى يب 

ون ٍسًي  

ثِ وَدن  ضيزخَدش را هي دّذ  هبدري وِ 

تٛصيٝ وٙيذ ثب دفؼبت ثيـتشٚٔذت طٛال٘ي تشوٛدن سا 

. ؿيشثذٞذ

 طشصصحيح اٌشخٛة پؼتبٖ ٕ٘ي ٌيشديبخٛة ٕ٘ي ٔىذ

.  پؼتبٖ لشاسدادٖ ساثٝ ٔبدسآٔٛصؽ دٞيذ آغٛؽ ٌشفتٗ ٚسٚي

  تٛصيٝ وٙيذ . ػبػت ؿيش ٔي دٞذ 24ثبس دس  8اٌش وٕتش اص

دفؼبت ٚٔذت ؿيشدٞي ساافضايؾ دٞذ 

اگز غذاي ديگز غيز اس ضيزهبدرّن ثِ وَدن هي  

تٛصيٝ وٙيذ غزا ٚ ٔبيؼبت ديٍش سا ثتذسيج لطغ ٚ اص  دّذ

. فٙحبٖ يبلبؿك اػتفبدٜ وٙذ 

   ٔبدس ٕ٘ي خٛسداٌش اصال ؿيش :.

ثشاي ٔـبٚسٜ تغزيٝ ثب ؿيشٔبدساسجبع دٞيذ     -

اػتفبدٜ صحيح ؿيشٔصٙٛػي ساآٔٛصؽ دٞيذ  -

دسٔبٖ دسٔٙضَ سا ثٝ ٔبدس آٔٛصؽ دٞيذ   اگز ثزفه دارد 

سا ثٝ ٔبدسآٔٛصؽ دٞيذ  هزالجت در هٌشلتٛصيٝ ٞبي  

رٍس 2ّزهطىل درضيزخَردى يب ثزفه را،ثؼذاس 

رٍس پيگيزي 15ظزف  پيگيزي وٌيذ ٍ ون ٍسًي را در

. وٌيذ

وٓ ٚص٘ي ٚيب ٞيچ ٘ـب٘ٝ اي اص ؿيشخٛسدٖ 

٘بوبفي ٘ذاسد  

هطىل 

ضيزخَردى 

ًذارد 

 ٗٔ صَ سا ثٝ ٔبدس ثٍٛييذتٛصيٝ ٞبي ٔشالجت دس .

 ٔبدس سا ثشاي ؿيشدادٖ خٛة وٛدن  تـٛيك وٙيذ .

طجفٝ ثٙذي 

 وٙيذ

. آيب هطىل ديگزي دارد؟                اگزثلي، جْت ارسيبثي  ثِ هزوش ثْذاضتي  درهبًي ارجبع دّيذ  وٌتزل ٍضؼيت ٍاوسيٌبسيَى ضيز خَار ٍوٌتزل هصزف هىول ّبي دارٍئي



درهبى ضيزخَار ٍ هطبٍرُ ثب هبدر                                           
در صَرت ػذم اهىبى ارجبع  آًتي ثيَتيه داخل ػضالًي 

صَرتيىِ تبًشديىتزيي هزوش درهبًي ثيص اس  ثزاي اٍليي ًَثت آًتي ثيَتيه لجل اس ارجبع در   

. يىسبػت فبصلِ ثبضذ   
جٙتبٔبيؼيٗ ٚآٔپي ػيّيٗ : اِٚيٗ آ٘تي ثيٛتيه ا٘تخبثي   -

جٙتبٔبيؼيٗ ٚپٙي ػيّيٗ : دٚٔيٗ آ٘تي ثيٛتيه ا٘تخبثي 

 Gپٌي سيليي آهپي سيليي جٌتبهبيسيي  ٍسى

ٚاحذ  5000000=ٔيّي ِتيش 5ٚيبَ يٍشْ ٔيُ 500=ٔيّي ِتيش 5ٚيبَ ٔيّيٍشْ  20=ٔيّي ِتيش2ٚيبَ 

 ml           25/0 ml          1 ml           1/0ويلَگزم  5/1 تب

 ml           50/0 ml           2 ml           2/0ويلَگزم   5/2تب5/1

 ml           75/0 ml           3 ml           3/0ويلَگزم   5/3تب5/2

 ml           1 ml           4 ml           4/0ويلَگزم   5/4تب5/3

 ml 25/1 ml           5 ml           5/0 ثِ ثبال ويلَگزم 5/4

در صَرت ػذم اهىبى 

ارجبع تب سهبى 

رسيذى ثِ 

هزوشدرهبًي 

 ػبػت  6ٞش  ػبػت  6ٞش  ػبػت 8ٞش 

خَى  لٌذ آهذى پبييي  ثزاي پيطگيزي اس الذاهبتي

: اگز وَدن لبدر ثِ تغذيِ ثب ضيز هبدر است   

اص ٔبدس ثخٛاٞيذ وٝ وٛدن سا ثب ؿيش خٛدؽ تغزيٝ وٙذ    

هبدررا  پستبى  اس هستمين اگز وَدن تَاًبئي تغذيِ  

: ًذاردٍلي لبدرثِ ثلغ هي ثبضذ

 ثٝ تشتيت اِٚٛيت ٚدس دػتشع ثٛدٖ ؿيش ٔبدس دٚؿيذٜ ؿذٜ ، ؿيش

 .ثٝ اٚ ثذٞيذ دايٝ ،ؿيش ٔصٙٛػي ، آة لٙذ

 دس صٛست تحُٕ  ٔيّي ِيتش ؿيش يب آة لٙذ 50تب  30لجُ اص اسجبع

. ثذٞيذ ثب لبؿك ثٝ اٚ 

 آة لٙذ تٟيٝطشص :

ػي ػي  200ٔحتٛيدسيه ِيٛاٖ   سا (ٌشْ  20)لبؿك چبيخٛسي ؿىش  4

. حُ وٙيذ دٜ خٙه ؿذٜيجٛؽ آة

: ًذارد اگز وَدن تَاًبئي  ثلؼيذى  

دٜ داسيذ، ٕٞبٖ ٔبيؼبت فٛق سا ثٝ اٌش تٛا٘بيي ٌزاؿتٗ ِِٛٝ ٔغ

. ػبػت ثٝ اٚ ثذٞيذ 2ٕٞبٖ ٔيضاٖ اص ِِٛٝ ٔؼذٜ ٞش 

 سبػت تىزار وٌيذ2درصَرت ػذم اهىبى ارجبع ّز. 

درهبى ثزفه 
ٔبدس ثبيذ :

دػتٟبيؾ سا ثـٛيذ .

ٔيّي ِيتش ٔحَّٛ ٘يؼتبتيٗ آغـتٝ وٙذ 1سا ثب ( ايب ٌٛؽ پبوٗ )ٔيض سا ثٝ ػش يه چٛة وجشيت پيچذٜ پٙجٝ ت

. ػبػت يىجبس تىشاس وٙذ 4داخُ دٞبٖ ؿيش خٛاس ثٕبِذ ٚايٗ ػُٕ سا ٞش ( ثشفه)ٚسٚي ِىٝ ٞبي ػفيذ 

داسٚ ثٝ ٘ٛن ٚٞبِٝ پؼتبٖ ٔبدس ٞٓ ٔبِيذٜ ؿٛد. 



 درهبى ضيز خَار در صَرت اهىبى ارجبع              . ثزاي درهبى اسْبل هبيؼبت ثيطتز ثذّيذ ٍ غذا را اداهِ ثذّيذ    
اسْبل در هٌشل   ون آثي ًبضي اس درهبى: ثزًبهِ درهبًي الف              

لبًَى درهبى اسْبل در هٌشل   3ي هطبٍرُ ثب هبدر رٍ-

( دادى هبيؼبت اضبفي، اداهِ تغذيِ ،هزاجؼِ هجذد)      

:  دادى هبيؼبت اضبفي  -1

:  ثٝ ٔبدس ثٍٛييذ 

وٛدن سا ٔشتجبً ثب ؿيش خٛد تغزيٝ وٙذ .

 اٌش وٛدنً ؿيشٔبدس ٔي خٛسدORS يب آة جٛؿيذٜ خٙه ؿذٜ ٞٓ ثٝ اٚ ثذٞيذ.  

-ٔحَّٛ  ، ػالٜٚ ثش ؿيش ٕٞيـٍي ،ت اٌش وٛدن ؿيش ٔبدس خٛاس ٘يغORS ، آة جٛؿيذٜ خٙه ؿذ ٓٞ ٜ

                                    .ثٝ اٚ ثذٞيذ        

  .را ثِ دلت ثِ هبدر آهَسش دّيذ اس.آر .طزس تْيِ هحلَل اٍ  

اع ثٝ ٔبدس ثذٞيذ . آس. ثؼتٝ اٚ يه 

 (ثز حست تحول حتي ثيطتز )يتز هيلي ل 30-50ػالٍُ ثز ضيز هبدر ثِ هبدر ًطبى ثذّيذ ،  

 .آر اس پس اس ّز ثبر دفغ هذفَع آثىي ثِ اٍ ثذّذ. اٍ

:  ثِ هبدر ثگَييذ  

 َّٛٔحORS  ٖٔشتجبً جشػٝ جشػٝ ثذٞذيب لبؿك سا ثب اػتىب .

د، ػپغ ٔحَّٛ سا ثٝ آٞؼتٍي ثذٞذدليمٝ صجش وٗ 10ٚدن اػتفشاؽ وشد اٌش ن  .

ٝسا ادأٝ دٞذ تب صٔبٖ لطغ اػٟبَ دادٖ ٔبيؼبت اظبف .

چبرت هطبٍرُ ثب هبدر را                 ثب ضيز هبدراداهِ تغذ يِ -2

. ثجيٌيذ                  هزاجؼِ هجذد               -3

 
 

ORS

 

ػبػت اَٚ دادٜ ؿٛد 4اع وٝ ثبيؼتي دس .آس . تؼييٗ ٔمذاس تمشيجي ٔحَّٛ اٚ
 (هيلي ليتز)اس. آر. همذار اٍ (ويلَ  گزم)ٍسى 

 100 5/1تب 

  150  -200 5/2تب  5/1اس 

  200  -250 5/3تب  5/2اس 

 250  -300 5/4تب  5/3اس 

  350ثِ ثبال 5/4اس 

 ٚظش ة وٙيذ 75سا دس  ( ويّٛ ٌشْ)اع ٔيتٛا٘يذ ٚصٖ وٛدن . آس.ثشاي ٔحبػجٝ ٔمذاس تمشيجي ا 

 .وشد ٞش چمذس ٔيُ داسد ثٝ اٚ ثذٞيذاع دسخٛاػت . آس.اٌش وٛدن ثيـتش اص جذَٚ فٛق اٚ   

 ٍاس ثِ وَدن ثذّذ. آر. ثِ هبدر ًطبى دّيذ وِ چگًَِ ا  .

. اً ثب اػتىبٖ ٚ جشػٝ جشػٝ ثذٞذٔشتت 

اع سا وٓ وٓ ادأٝ . آس. دليمٝ صجشوٙذ ٚ پغ اص آٖ دادٖ اٚ  10اٌش وٛدن اػتفشاؽ وشد  

. دٞذ

.  ثب ؿيشٔبدس تغزيٝ وٙذ  اٚ ساٞش ٔمذاس وٝ ٔيُ داسد 

 





 



هطبٍرُ ثب هبدر 

   ًطبى ثذّيذ وِ چگًَِ وَدن را ًگِ دارد
  ثذٖ ٚ ػشوٛدن دس أتذاد ٞٓ ثبؿذ

  وٛدن  ٔمبثُ پؼتبٖ ثبؿذ صٛست

  ثذٖ وٛدن ٘ضديه ثذٖ اٚ ثبؿذ

  تٕبْ ثذٖ وٛدن سا ثب دػت حٕبيت وٙذ ٘ٝ فمط ٌشدٖ ٚ ؿب٘ٝ اٚ سا

  ثِ هبدر ًطبى ثذّيذ وِ چگًَِ وَدن را ثِ پستبى ثگذارد
 ِت وٛدن ثب ٘ٛن پؼتبٖ تٕبع داؿتٝ ثبؿذ

  صجش وٙذ تب وٛدن دٞب٘ؾ سا خٛة ثبص وٙذ

 اص ٞبِٝ پؼتبٖ دس دٞبٖ ٘ٛصاد ثبؿذ ٘ٛن ٚ لؼٕت ثيـتشي .

 ديوِ وَدن پستبى را صحيح گزفتِ ٍ خَة هي هىذ، اگز اضىبلي در طزس گزفتي پستبى ٍ هىيذى دارد، هجذداً اصالح وي هطبّذُ وٌيذ .

 

 

 

: ثزاي پيگيزي ثزگزدد: اگزوَدن هجتال ثِ 

اػٟبَ 

ٞشٔـىُ دسؿيشخٛسدٖ 

 ثؼذ سٚص 1

خفيف چـٓ ػفٛ٘ت 

ػفٛ٘ت خفيف ٘بف 

 ػفٛ٘ت خفيف پٛػت

 سٚص ثؼذ 5

ثشفه 

ٚصٖ ٌيشي ٘بوبفي 

يب سؿذ ٘بٔؼّْٛ 

سٚص ثؼذ 10

ٞش وذاْ اص ٘ـب٘ٝ ٞبي  ؿيش خٛاسثٝ ٔبدس تٛصيٝ وٙيذ اٌش 

. صيشساداؿت فٛساً ثشٌشدد
يب ظؼيف ٘ٛؿيذٖ ٖخٛة ؿيش٘خٛسد  

  ٖثذتش ؿذ

 ٖتت داس ؿذ

 تٙفغ تٙذ

  ُتٙفغ ٔـى

خٖٛ دس ٔذفٛع 

ٓتٛسْ ٚلشٔضي اطشاف چـ 
 اطويٌبى اس هىبى گزم  ثزاي ضيز خَار در ّوِ اٍلبت 

  ُثِ هبدر تَصيِ وٌيذ در َّاي سزد ف سز ٍپبي ضيز خَار را پَضبًذ

يه لجبس هٌبست ضيز خَار 0.ضبًيذٍلجبسْبي ثيطتزي ثِ اٍ ثپَ

 (پَضص ثيص اس لجبس خَدتبى است

 وزدى ضيز خَار در ّز ضزايطي خَدداري ًوبييذ اس لٌذاق. 



ثيوبر را پيگيزي وٌيذ   ضيز خَار

 

 

 

 

 





  ٍسى گيزي ًبوبفي يب رضذ ًبهؼلَم        

 رٍس  10ثؼذاس               

: ؿيش خٛاس سا ٚصٖ وٙيذ

. اظبفٝ وشدٜ ، ٔبدس سا تـٛيك وٙيذ وٝ ادأٝ ثذٞذٌشْ دس سٚص ٚصٖ  200اص  اٌش ثيؾ 

 .سٚص ٚصٖ ٚصٖ اظبفٝ وشدٜ ، اٚ سا ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ 10ٌشْ دس  200اٌش وٕتش اص  

 سٚص 1ثؼذ اص        

اسصيبثي ؿيش خٛاس ثشاي وٓ آثي   

: وٙيذ ػئٛاَ 

 آيب دفؼبت دفغ ٔذفٛع وٕتش ؿذٜ اػت؟

ْ دفٛع ديذٜ ؿذٜ اػت ؟ آيب خٖٛ دس

 آيب اؿتٟبي ؿيش خٛاس ثٟتش ؿذٜ اػت ؟

: درهبى

ٔطبثك چبست دسٔبٖ وٙيذ  ، اٌش وٛدن دچبس وٓ آثي ؿذٜ اػت  

 اٌش دفؼبت دفغ ٔذفٛع ؿيش خٛاس يب اؿتٟبي اٚ فشلي ٘ىشدٜ يب ثذ تش ؿذٜ اػت ، ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي 

. ٚدسٔب٘ي اسجبع دٞيذ

اٌش دفؼبت دفغ ٔذفٛع ٚاؿتٟبي وٛدن ثٟتش ؿذٜ اػت ثٝ ٔبدس ثٍٛييذ تٛصيٝ ٞؼبي تغزيٝ اي سا  

 ٔچٙبٖ ادأٝ دٞذٜ

ػفًَت ّبي هَضؼي :

: رٍس  5ثؼذ اس 

يبثي وٙيذ اص ٘ظش ػفٛ٘ت ٞبي ٔٛظؼي اسص .

 ػفٛ٘ت ٞبي ٔٛظؼي ؿيش خٛاس فشلي ٘ىشدٜ يب ثذتش ؿذٜ اػت ، ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي ٚدسٔب٘ي اٌش

اسجبع دٞيذ 

 ٔبدس سا ثٝ ادأٝ تٛصيٝ ٞب تـٛيك وٙيذؿذٜ اػت ثٟتشاٌش ػفٛ٘ت ٞبي ٔٛظؼي ؿيش خٛاس ، .
 


