
   
 

 :التُاب لًسٌلل ایجاد ع

 عفًَت تاکتشیایی )استشپتَکَکی( ٍ ٍیشٍسی لَصُ ّا

 دلیل ایجا ایي تیواسی هی تاشذ.

 :درمان

اغلة التْاب لَصُ ّا خفیف تَدُ ٍ ًیاصی تِ دسهاى 

داسٍیی ًذاسًذ. اها ًَشیذى آب کافی، قشقشُ کشدى 

هحلَل آب ٍ ًوک ٍ هصشف استاهیٌَفي ٍ یا 

 ایثَپشٍفي تشای تْثَد تیواسی تَصیِ هی شَد. 

اص آًجایی کِ التْاب لَصُ اغلة تَسط ٍیشٍس ّا 

ًویگشدد. ایجاد هیشَد، هصشف آًتی تیَتیکْا تجَیض 

اها چٌاًچِ عفًَت تاکتشیایی تاشذ آًتی تیَتیک 

 تجَیض هیگشدد.

 5ّشگاُ التْاب لَصُ ّا شذیذ تاشذ ٍ کَدک تیش اص  

ًَتت دس سال تِ تًَسیلیت حاد هثتال شَد ٍ شذت 

تیواسی تا حذی تاشذ کِ کَدک سا اص هذسسِ سفتي 

تاص داسد، تایستی لَصُ ّا تا جشاحی تشداشتِ 

 تحت تیَْشی عوَهی صَست هی گیشد.شًَذ.جشاحی 

 پس اس عمل مزاقبت َا ي آمًسش 

ساعت پس اس عمل اس اوجام فعالیت  14تا  12 

 .بذوی شذیذ اجتىاب يرسیذ

 .استحوام هجاص است

هصشف داسٍّای تجَیض شذُ کِ شاهل آًتی 

  .تیَتیکْا ٍ هسکي )استاهیٌَفي( هیثاشذ

  .شستي هشتة دّاى تا سشم شستشَ

دستگاُ تخَس دس هجاٍست تیواس قشاس دادُ تْتش است 

تا دٍ ّفتِ پس اص عول اص هصشف آسپشیي ٍ  .شَد

افضایش  ایثَتشٍفي خَدداسی ٍسصیذ چَى تاعث

  .شًَذ خًَشیضی هی

ّای خٌک یا  تیشتش اص کوپشس  تشای ساحتی

  .ّای یخ سٍی گلَی اٍ استفادُ کٌیذ تستِ

اص سٍص پس  2اص صاف کشدى گلَ ٍ سشفِ هکشس تا 

 .عول خَدداسی کٌیذ

  .دٍ تا سِ سٍص دس خاًِ استشاحت کٌیذ

ساعت پس اص عول ًثایذ چیضی تخَسیذ  6تا  4

  .ٍ یا تیاشاهیذ

سٍص پس اص عول تایذ هایعات ٍ غزاّای ًشم  01تا 

غزایی است کِ  تشیي هصشف کٌیذ. هایعات هْن

سٍص ًخست پس اص عول تایذ هصشف  3کَدک دس 

ٍ یثَست سا کاّش  تَاًذ تة کٌذ ٍ ّویي هسالِ هی

 .دّذ

اص هصشف چیپس، پفک، آجیل، ًاى تست، رست تَ 

داس، غزاّای  دادُ، تیسکَئیت، غزاّای داغ ٍ ادٍیِ

اسیذی )هثل آب پشتغال ٍ یا گَجِ فشًگی( ٍ ّشگًَِ 

دٍّفتِ پس اص عول خَدداسی  غزای تشد ٍ سفت تا

  .ٍسصیذ

  ٍ طلِآداهس تجَییذ، آب ًثات، شیش سشد، آب ٍلشم 

 .هصشف کٌیذ

تا تْثَد اشتْای کَدک، اٍ سا تشَیق تِ خَسدى 

 تش کٌیذ.  غزاّای سفت

دادن غذا بٍ كًدك يجًد وذارد  محذيدیتی بزای

كىیذ.  ي با ایه كار آسیبی بٍ گلًی اي يارد ومی

خًاَذ اوتخاب  كًدك غذایی را كٍ می بگذاریذ

كىذ. ي تا سمان بُبًدی كامل ، كًدك وبایذ اس 

وی غذا بخًرد چًن خطز خًوزیشی افشایش  طزیق

  .می یابذ

  .اص استعوال سیگاس اجتٌاب ٍسصیذ



اًذ  اص هحیط ّای پش جوعیت، یا افشادی کِ سشهاخَسدُ

ّای   ٍ ًیض اص هحیط ٍ دچاس ّشگًَِ عفًَتی ّستٌذ

 .حاٍی دٍد سیگاس ٍ گشد ٍ خاک دٍس تاشیذ

 وکات قابل تًجٍ

طثیعی است اها  گشاددسجِ ساًتی 38تة خفیف تا 

 دس تة تاالتش اص آى تایذ تِ پضشک هشاجعِ کشد.

ساعت پس اص عول  24احساس تَْع ٍ استفشاغ تا 

طثیعی هیثاشذ، اها چٌاًچِ ایي حالت تشطشف ًشذ 

 تایذ تِ پضشک هشاجعِ کشد.

سٍص پس اص عول تَی تذ دّاى، قشهضی ٍ تَسم  02تا 

شت، کِ سفع لَصُ ّا ٍ یا صتاى کَچک ٍجَد خَاّذ دا

 خَاٌّذ شذ. 

عول تلع هشکل خَاّذ شذ، اها تایستی تیواس سا تِ 

خَسدى غزا ٍ هایعات تشَیق کشد چشاکِ غزاخَسدى 

 سًٍذ التیام صخن سا سشعت هی تخشذ.

 دسد گلَ ٍ تغییش دس صذا گزسا خَاّذ تَد.

کیلَگشم کِ علت آى هصشف ًکشدى  2-4کاّش ٍصى 

 غزا تَسط تیواس است.

ى تٌفس ٍ یا خشخش ٌّگام خَاب هوکي دّاًی شذ

-01است تِ علت تَسم هحل جشاحی ایجاد گشدد، کِ 

 سٍص تاقی هی هاًذ. 7

سفتی گشدى هَقت دس تشخی کَدکاًی کِ لَصُ ی 

سَم ساتشداشتِ اًذ هشاّذُ هی شَد کِ ایي ّن 

 طثیعی است.

تا حذٍد دٍ ّفتِ تعذ اص جشاحی دس تستش لَصُ ّا 

یا صسد سًگ دیذُ هیشَد کِ )هحل عول( دلوِ سفیذ 

ًشاًِ هحل عول هی تاشذ ٍ استثاطی تا عفًَت حلق 

 ًذاسد.
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