
 

 

 

 

 :هوکي است پشضک بزای کَدکتاى هَارد سیز را تجَیش کٌذ

  O.R.Sسزم ٍ پَدر 

 :چٌد تَصیِ

بْتزیي راُ درهاى اسْال خَراًذى هقذار هنٌناسنا هناین  ٍ          

رٍش آهادُ کزدى ایي پَدر بنِ  .  استO.R.Sهحلَل ًوکی 

ایي گًَِ است کِ یک بستِ پَدر را در چْنار ینانَاى آ         

حل کٌاذ با هقذار کن ٍ هکزر (  یک یاتز) جَضاذُ سزد ضذُ 

بستگی بِ هاشاى کن (  دقاقِ  11-5قاضق چایخَری ّز  2-1) 

 .آبی ٍ ًااس کَدک هصزف ضَد 

 

 

 

 

 

 

 :ًکات زیر را در ًظر بگیرید

  

  *O.R.S   را تا شیز، سًج،آب میًٌ یا وًشیذوی َاا

 .دیگز مخلًط وکىیذ؛ شکز اضافٍ وکىیذ

ساعت تاقی ماوذ  42اگز چیش  اس محلًل تا تعذ اس * 

ساعت تعذ  یک تستاٍ   42آن را دير تزیشیذ ي تزا  

 .جذیذ درست کىیذ

ساعت در یخچال قاتل  42تا  O.R.Sمحلًل آمادٌ * 

 .وگٍ دار  است

تایذ در کىار اصالح کم آتی ، تغذیٍ کًدک اداماٍ  * 

 .یاتذ

اس مصزف مایعات شیزیه کٍ تشذیذ کىىذٌ اساُاال   * 

است خًددار  ومًدٌ ي تٍ جا  آن میتاًاوایاذ اس      

 .ديغ ، ماست ي آتمیًٌ طثیعی استفادٌ کىیذ 

کٍ کًدک استفزاغ ي تًُع َم داشات،   درصًرتی* 

دقیقٍ صثز کىیذ ي تعذ آَستٍ آَستٍ  ي تٍ ماقاذار    01

 .کم تٍ اي مایعات دَیذ

 .يعذٌ غذا در ريس دریافت ومایذ 6کًدک حذاقل *

  

 اسْال چیست؟

اسْال افشایص غاز طةاعی دفعات اجابت هشاج کِ هعوَالً با تغااز 

 .ضَد در قَام ٍ حجن هذفَع ّوزاُ است گفتِ هی

 :علت اسْال 

ّای ٍیزٍسی ،اًگلی ٍ باکتزی ، حساسات ًسةت بِ هَاد  عفًَت

غذایی اس جولِ ضاز ، تواس دست با هذفَع در هَق  تعَیض                

 پَضک کَدک ، هصزف سیاد آ  هاَُ ، هَاد قٌذی

 

 

 

 

 :عالئن اسْال

 دل درد*

 تة *

 کاَش اشتُا *

 کاَش يسن *

 تًُع ي استفزاغ*
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اغلب کَدکاى در صَرت ابتال بِ اسْال 

ٍیرٍسی،ابتدا دچار تب ٍ استفراغ ٍ بعد دچار 

شًَد  اسْال هی  

برای جلَگیری از دست رفتي هایعات بدى 

کَدک، هی تَاًید دفعات بیشتری بِ فرزًد 

.خَد شیر بدّید  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غذاّای ًزم یا آبکنی  . غذاّای کَدک بایذ کن ًوک باضٌذ *

ضًَذ ،پس بْتز است ایي غذاّا باطتز بنِ     راحت تز خَردُ هی

 کَدک دادُ ضَد

کتِ ًزم ّوزاُ با هزغ پختِ ًزم یا َّیج رًذُ ٍ پختِ ضذُ ًزم * 

در ) ،گَضت خَ  پختِ ضذُ ،جگز ،هاّی پختنِ ضنذُ ًنزم          

، غالت ٍ حةَبات پختِ ٍ یِ ضنذُ ،      (  صَرت ًذاضتي آیزصی

یةٌاات ٍ تخن هزغ  اس هَاد غذاینی هنٌناسنا بنزای کنَدک             

 .ضَد هحسَ  هی

. 

اس هاَُ ّا ًاش ساا رًذُ ضذُ بذٍى ضکز افشٍدُ ،پزتقال ٍ هنانَُ   * 

 Aّای سرد رًگ ٍ سةشی ّای بزگ سةش کِ سزضار اس ٍیتاهاي   

 .ضَد ،تَصاِ هی

ضاطِ ٍ فٌجاًی کِ با آى بِ کَدک هایعات هی دّنانذ ، بناینذ         * 

کاهالً تواش باضذ چَى ضاز دادى بِ کَدک اس فٌجاى ٍ ضنانطنِ ی      

 ضاز آیَدُ هی تَاًذ اسْال را تطذیذ کٌذ

 

 

 

 

 

 

 :از دادى هَارد زیر بِ کَدکتاى جداً خَدداری کٌید

 ًَضابِ ، آبواَُ ّای تجاری هاًٌذ راًی ٍ کوپَت ٍ بستٌی*

 هَاد غذایی چز  ٍ سزخ ضذُ *

 ضازیٌی کاک ّا ٍ د سز ّای حاٍی صیِ*

آرسٍ هاًااًس ،پزستاری کَدکاى هاریَ سال اًتنطنار سنال      :  هٌبع

1335 

جْت کسب اطالعات بیشتر با ٍاحد آهَزش سالهت بیواارساتااى    

ٍ یاا    (  دفتر پرستااری ) شْید اًصاری رٍدسر ٍاقع در طبقِ دٍم 

 تواس حاصل فرهایید -47072624شوارُ تلفي 

  

 

 

 

 

 :عٌَاى

 اسْال در کَدکاى

 

 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین

 حدیثِ پٌاّی

 سَپرٍایسر آهَزش سالهت

 بیوارستاى شْید اًصاری رٍدسر
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 هاُ 0کَدکاى باالی  هاُ 0کَدکاى زیر 

O.R.S شیر هادر 

 سَپ  

 دٍغ  

 فرًی  

چای خیلی کن رًگ ٍ   

 شیریي

  O.R.S 


