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 تػرِف تظيج ىاطی از تب0

شالگی نی ةاطد کٌ در آن ةرهز تظيج عرفاو ةٌ غلت تب ةُدً ه  7ناٍگی تا  6تظيج ىاطی از تب ةّهاری طاِع کُدکان در شيّو 
 طُد.غلت دِگری ىداطتٌ ةاطد. ةياةراِو الزم اشت ذتهاو شاِر غلل تظيج ةا نػاِيٌ هةررشی آزناِظگاٍی تُشط پزطک رد 

 چٌ زناىی اِو ةّهاری ةرهز نی ىهاِد؟

اِو ةّهاری در حرِان افزاِض ىاگَاىی درحٌ ذرارت ةدن چٌ ةٌ غلت ةّهارَِای غفُىی ه چٌ غّر غفُىی ةرهز نی ىهاِد. در 
شاغت ةاال نی رهد ةّظتر دِدً نی طُد.  1-2ةػضی از ةّهارَِای ةثُری کٌ درحٌ ذرارت ةدن ةعُر ىاگَاىی ه درغرض 

راِو تظيج نػهُالو در زنان ةاال رفتو درحٌ ذرارت اِخاد نی طُد ه نّزان درحٌ ذرارت ةدن ه ندت ةاال ناىدن آن تأثّر ةياة
چيداىی در ةرهز اِو ةّهاری ىدارد. ةياةراِو ةَترِو زنان نداخلٌ ةرای پّظگّری از اِو ةّهاری در آغاز تب هذداکثر در 

 شاغت اهل ةرهز تب نی ةاطد. 88-28

% کُدکان در شيّو ِاد طدً ةٌ اِو ةّهاری نتتال نی 3ّهاری ِکی از طاِػترِو ةّهارَِای کُدکان نی ةاطد ه ذدهد اِو ة
 طُىد

 چٌ غُانلی اذتهال ةرهز ةّهاری را ةّظتر نی ىهاِد؟
 تب افزاِض شرغت 

 ٌکُدک هالدِو ِا ه ةّهار خُاٍر ه ةرادر ةّهار، در ةّهاری نثتت شاةل 

 ِکتار اةتالء کُدک ةٌ اِو ةّهاری اذتهال تکرار آن هحُد دارد؟آِا در عُرت 

% نُارد هحُ دارد. هلی ةاِد ةٌ خاظر 35-05ةلٌ. در عُرت اةتال ِک ىُةت کُدک ةٌ تظيج ىاطی از تب اذتهال تکرار آن در 
 شالگی ٍّچگاً تظيج ىاطی از تب اتفاق ىخُاٍد افتاد. 9داطت کٌ ةػد از شيّو 

 ال تکرار تظيج ىاطی از تب ةّظتر اشت؟درچٌ نُاردی اذته

 ةّهاری كتل از ِکصالگی اتفاق افتادً ةاطد. ذهلٌ اهلّو عُرتّکٌ در 
 ٌةاطد داطتٌ هحُد ةّهار خُاٍر ه ةرادر در ِا ه کُدکی شيّو در ةّهار هالدِو در تب از ىاطی تظيج شاةلٌ درعُرتّک. 

 ةّفتد اتفاق تظيج ذهلٌ ِک از ةّض تب ىُةت ِک در عُرتّکٌ در. 

 آِا تظيج ىاطی از تب خعرىاک نی ةاطد ه آِا ةررهی ٍُش ه ِادگّری کُدک تأثّر خُاٍد داطت؟



خّر. اِو ةّهاری ةصّار خُش خّم اشت ه درعُرت نراكتت نياشب در زنان تظيج ٍّچگُىٌ نرگی ةدىتال تظيج ىاطی از تب 
 ی ٍُش ه ِادگّری کُدک در آِيدً ىدارد.گزارش ىظدً اشت. ٍهچيّو اِو ةّهاری ٍّچگُىٌ تأثّری ةرره

 چٌ ةّهارَِای نهکو اشت طتٌّ اِو ةّهاری ةاطيد ه ةا آن اطتتاً طُىد؟

نهکو اشت کُدک ةّهارَِای خعرىاکی ناىيد نييژِت داطتٌ ةاطد ه ةا اِو ةّهاری اطتتاً طُد. ٍهچيّو نهکو اشت ةّهار ةٌ 
هی کهتُد كيد خُن هِا کلصّم خُن ةاطد. از ظرف دِگر ةّهاران عرغی غلت غفُىتَای شادً تب کردً ةاطد هلی غلت تظيج 

ىّز نهکو اشت اهلّو ذهلٌ ةّهاری هِا ِکي از ذهالت ةّهاری خُد را ٍهراً ةا تب ىظان دٍيد. ةياةراِو ةاِد ةٌ پزطک احازً 
 خام دٍدداد ةررشی کانل خُد را در نُرد غلت تظيج خغُعاو غلل ةا خعر ةّظتر ناىيد نييژِت را اى

 آِا ةرای ةّهار نتتال ةٌ تظيج ىاطی ازتب اىخام شی تی اشکو ه ِا گرفتو ىُار نغز ضرهرتی دارد؟

اِو اكدانات ةا ىظر پزطک هتيَا در نُاكع خاص ةرای رد ىهُدن شاِر غلل تظيج ضرهرت پّدا نی ىهاِد. شی تی اشکو ةٌ 
ب در شيّو نػهُل آن اتفاق ىّفتد ه ِا در ِک ىُةت تب ةّهار ةّض ىدرت الزم نی طُد ه ىُار نغز ىّز چياىچٌ تظيج ىاطی از ت

 از ِکتار تظيج ىهاِد ضرهرت پّدا نی کيد.

 درنان تظيج ىاطی از تب چّصت؟

ةا تُحٌ ةٌ اِيکٌ اِو ةّهاری ِک ةّهاری خُش خّم هةدهن غارضٌ ای نی ةاطد ةخز اكدانات پّظگّراىٌ ٍيگام تب ه اذّاىاو ةرهز 
 ٌ درنان دراز ندتی ىّاز ىدارد.تظيج ةٌ ٍّچگُى

 آِا نی تُان از ةرهز اِو ةّهاری پّظگّری ىهُد؟

نَهترِو اكدانی کٌ ةرای اِيگُىٌ ةّهاران نی تُان اىخام داد اكدانات پّظگّراىٌ نی ةاطد کٌ اِو اكدانات تُشط هالدِو ه ةا 
 راٍيهائی پزطک ةاطد تاشيّو طاِع تظيج ىاطی از تب اىخام طُد.

 ات پّظگّراىٌ ای اذتهال تکرار تظيج ىاطی از تب را کاٍض نی دٍد؟چٌ اكدان

اكدانات پّظگّراىٌ ده ةخض نی ةاطد. اهل پّظگّری از افزاِض ىاگَاىی درحٌ ذرارت ةدن کٌ اِو اكدام ةا کم کردن پُطض 
هی دِازپام نی ةاطد. ةّهار، اىخام پاطٌُِ ه نغرف دارهٍای ضد تب ذاعل نی طُد. ه دهم پّظگّری نُكت از تظيج ةا دار

ضهو آىکٌ در اهلّو فرعت کُدک ذتهاو ةاِد تُشط پزطک نػالج نػاِيٌ ه غلت تب ةررشی ه در عُرت ىّاز درنان غلت ان 
 اىخام طُد.

 پاط0ٌُِ



درحٌ ه ةدهن ٍّچگُىٌ نادً افزهدىی دِگر ه ٍهچيّو ِک تکٌ اشيفيج  37-38ةرای اىخام پاطٌُِ ةٌ آب شادً هلرم در ذد 
ارچٌ تهّز ىّاز نی ةاطد. اشفيج هِا پارچٌ ةا آب نرظُب طدً ه ةررهی تيٌ ه پظت ةّهار گذاطتٌ نی طُد. اِو غهل را نی هِا پ

 دكّلٌ ِکتار تا پائّو آندن درحٌ ذرارت ةدن تکرار کرد. 3-0تُان ٍر 
 آِا تظيج ىاطی از تب ةٌ اىُاع دِگر تظيج از حهلٌ عرع تتدِل خُاٍد طد؟

% ةّهاران عرغی نهکو اشت اهلّو تظاٍرات ةّهاری خُد را 15ةٌ عرع تتدِل ىخُاٍد طد هلی ذدهد تظيج ىاطی از تب 
ةغُرت تظيج ىاطی از تب ىظان دٍيد. اِو ةّهاران در آِيدً تاةلُی اعلی ةّهاری خُد را کٌ تظيج ةدهن غلت ه ةدهن تب نی 

 ةاطد ىظان خُاٍيد داد.

 كتل از نراحػٌ ةٌ پزطک چٌ اكدام نفّدی نی تُاىيد اىخام دٍيد؟در عُرت تکرار تظيج در خاىٌ، هالدِو تا 

 ٍرچيد تظيج ىاطی از تب شرِػاو ه خُدةخُد کيترل نی طُد هلی اكدانات اذّاء اهلٌّ ةٌ ترتّب زِر ةرای هی الزم اشت0
 .اشت ةُدً غذا خُردن نظغُل اگر خغُعاو ٍُائی راً کردن پاک -1
 شعد عاف ه اِهو ار در ِکةّه خُاةاىدن پَلُ ةٌ -2

 تظيج ضد داره تخُِز -3

ةَترِو دارهی ضد تظيج کٌ در دشترس ةُدً ه حذب شرِػی دارد دِازپام نی ةاطد. خُطتختاىٌ اِو داره غالهً ةر طکل 
تزرِلی آن، از ظرِق نخاط نلػد ىّز حذب ةصّار خُةی دارد ه ةٌ ٍهّو نيظُر طرکتَای دارهئی ىُع طّاف آن را ظراذی ه 

ر غرضٌ ىهُدً اىد. خاىُادً ٍا نی تُاىيد ِک ىهُىٌ از آن را تٌَّ ه در دشترس داطتٌ ةاطيد. درعُرت ةرهز تظيج، پس ةٌ ةازا
از اىخام اكدانات اهلٌّ ذکر طدً ه درعُرت غدم تُكف تظيج ةا آن اكدانات،نی تُان از آن داره اشتفادً ىهُد.اِو اكدام 

غت حذب آن از تزرِق غضالىی ان كاةل اغتهادتر نی ةاطد. ةػد از اِو اكدام ةاِد نػهُالو ةٌ تُكف شرِع تظيج نيخر طدً ه شر
 کُدک را ةرای شاِر اكدانات الزم ةٌ ِک نرکز پزطکی نخَز رشاىد.

درٍيگام تظيج از گرفتو کُدک ةٌ زِر آب شرد خُدداری ىهائّد زِرا اِو غهل نُحب هارد آندن طُک ةٌ کُدک طدً ه 
 351خل نػدً ه غُارض دِگر را ةّظتر خُاٍد کرد./اذتهال ةرگظت غذای دا

 


