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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان روزھﺎی زﯾﺎدی از ﻣدرﺳﮫ ﻏﯾﺑت دارﻧد ،از درس ﻋﻘب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﺑرای ﺟﺑران آن ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﺧواھﻧد داﺷت.
روزھﺎی ﻏﯾﺑت ﭼﮫ ﺑدﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ،ﭼﮫ ﻏﯾﺑت ھﺎی ﻏﯾر ﻣوﺟﮫ ،و ﯾﺎ ھر دﻟﯾل دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﯾﮏ ﭼﯾز اﺳت — زﻣﺎن آﻣوزش و ﯾﺎدﮔﯾری
از دﺳت ﻣﯽ رود .ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﮔﺎھﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ
ﺗﻌداد روزھﺎی ﻏﯾﺑت داﻧشآﻣوزﺗﺎن را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﯾم.
روزھﺎی ﻏﯾﺑت ﺑﺳرﻋت روی ھم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد!
• ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ دو روز ﻏﯾﺑت در ﻣﺎه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷدن ﭼﻧدﯾن ھﻔﺗﮫ ﻏﯾﺑت در ﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
• ﻏﯾﺑت ھﺎی ﻣوﺟﮫ و ﻏﯾر ﻣوﺟﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻣﮕﺎم ﺷدن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر داﻧش آﻣوزان را ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ دﺷوارﺗر ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در
رﯾﺎﺿﯾﺎت و ﺧواﻧدن.
• ﻣﻘﺎطﻊ ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮐﻼس اول ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد .ﻏﯾﺑت از ﻣدرﺳﮫ در طول ﺳﺎل ھﺎی اول ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﺷﺗری در ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﺑﺎﻻﺗر ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد و اﻏﻠب آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ در ﺧواﻧدن ﻣﺷﮑل ﺧواھﻧد داﺷت.
ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود و ﻣدرﺳﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد
• ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐودک ﺷﻣﺎ ھر روز ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ رود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻏﯾﺑت از ﻣدرﺳﮫ ﺿروری ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﻓرزﻧدﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.
• اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ از اﺑﺗﻼی ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن اطﻼع دارﻧد ﺗﺎ در ﺻورت ﻧﯾﺎز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻣﮑﯽ ﻓراھم
ﺷود .در اﺑﺗدای ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن ﮐودک ﺧود را در ﻓرم ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺿطراری و اطﻼﻋﺎت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن وارد ﮐﻧﯾد.
• اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ آﺳم دارد FCPS ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣداد رﺳﺎﻧﯽ آﺳم ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﻧﯾﺎز دارد .اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دﺳﺗﮕﺎه
اﺳﺗﻧﺷﺎق را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎورد ،ﺑﺎﯾد در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣداد رﺳﺎﻧﯽ آﺳم وی ﺑﮫ اﺟﺎزه ﺣﻣل آن ﺗوﺳط داﻧش آﻣوز در ﻣدرﺳﮫ ،اﺷﺎره ﺷود.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل )دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﻧﺷﺎق ،دﺳﺗﮕﺎه ﺳﮭوﻟت در ﺗﻧﻔس و ﻏﯾره( ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻣدﯾرﯾت آﺳم ﻓرزﻧدﺗﺎن در
ﻣدرﺳﮫ در دﺳﺗرس اﺳت.
• اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ دﯾﺎﺑت دارد FCPS ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت درﻣﺎن دﯾﺎﺑت ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﻧﯾﺎز دارد .اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل )اﻧﺳوﻟﯾن ،دﺳﺗﮕﺎه اﻧدازه ﮔﯾری ﻗﻧد ﺧون و ﻧوارھﺎی ﺗﺳت ﻗﻧد ﺧون( ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻣدﯾرﯾت دﯾﺎﺑت ﻓرزﻧدﺗﺎن در
ﻣدرﺳﮫ در دﺳﺗرس اﺳت.
• راه ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن و ﻣﻌﻠﻣﯾن را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ دارﯾد .ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣدرﺳﮫ درﺑﺎره ﺳﻼﻣت ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ﺑداﻧد ،ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﮫ اﻓراد را ﺑرای ھﻣﮑﺎری در ﻣوارد ﺿروری آﻣﺎده ﻧﮕﮫ دارد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﻔﯾد:
• ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﺧود آﺧرﯾن ﺳﺎﻋﺎت روز وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺗرﺗﯾب دھﯾد ﺗﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻣﺗر از ﻣدرﺳﮫ ﻏﯾﺑت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
• درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور اﺳت از ﻣدرﺳﮫ ﻏﯾﺑت ﮐﻧد ،ﺗﮑﺎﻟﯾف وی را ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد آﻧﮭﺎ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﺑرﮔرداﻧﯾد.
• ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﺟﺑور اﺳت از ﻣدرﺳﮫ ﻏﯾﺑت ﮐﻧد ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن دﻟﯾل ﻏﯾﺑت و ﻣدت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻏﯾب ﺧواھد داﺷت را اطﻼع دھﯾد.
• در ﺻورت درﺧواﺳت ﭘرﺳﻧل ﻣدرﺳﮫ ،آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت از ﭘزﺷﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ھﺎی زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل اﻣراض
www.cdc.gov

آﮐﺎدﻣﯽ ﭘزﺷﮑﺎن آﻣرﯾﮑﺎ
www.aap.org

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ

www.fcps.edu/resources/gotoguide

•

■

LS-Social Work Services-Health Flyer for Parents

ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﯾد ﻓرزﻧدم را در ﻣﻧزل ﻧﮕﮫ

دارم؟

ﻣوارد زﯾر ﺑرای ﮐودﮐﺎن  ۵ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎل ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻧوزاد و ﺳﻧﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.

ﻋﻼﺋم و ﺑﯾﻣﺎری
ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﮐودک ﻣرﯾض ﯾﺎ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر روﺣﯽ اﺳت و ﯾﺎ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

ﺑﯾﻣﺎر ھﺎی ﻣزﻣن )آﺳم ،دﯾﺎﺑت ،اﺧﺗﻼل ﮔﻠﺑول ھﺎی ﻗرﻣز ،ﺻرع و ﻏﯾره(

آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﮐودک ﺧود را در ﻣﻧزل ﻧﮕﮫ دارم؟
ﺧﯾر – اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور ﯾﺎﺑد .ﺑﯾﻣﺎری ﺷﻣﺎ دﻟﯾل ﻣوﺟﮫ ﺑرای
ﻏﯾﺑت ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾﺳت .ﺑرای اﯾن روزھﺎ از ﻗﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد .از ﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،ﻗوم و ﺧوﯾش ﯾﺎ
ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺑرد و ﺑرﮔرداﻧد.

ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری طوﻻﻧﯽ ﻣدت اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل اﺳت اﻣﺎ ﻗﺎﺑل درﻣﺎن ﻧﯾﺳت.

ﺧﯾر – ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﮐودک ﺷﻣﺎ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود ،ﮐودک ﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود .ﭘرﺳﻧل ﻣدرﺳﮫ
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن و اﻟزاﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣرﺗﺑط آﻣوزش
دﯾده اﻧد.

ﮔرﯾﮫ ھﺎی ﻣﮑرر ،ﺗرس ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﺟﻣﻊ ،ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ،درد ﺷﮑم ،ﺣﺎل
ﺗﮭوع

ﺧﯾر – ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﻔرﺳﺗﯾد ،وﻟﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﺷده اﺳت .ﺑﺎ
ﭘرﺳﻧل ﻣدرﺳﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﻣﺳﺋول ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﯾز ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد .ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻗرﺑﺎﻧﯽ زورﮔوﯾﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﯾﺎ ﺿرﺑﮫ روﺣﯽ دﯾده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ از ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﮫ اش ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﺎ
دﯾﮕران ﮐﻧﺎر ﻧﻣﯽ آﯾد .ﺷﺎﺧص ھﺎی ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺿطراب و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﭘرﺳﻧل و ﯾﺎ ﻣﺳﺋول ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﮐودک ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود

) اﯾن ﻋﻼﺋم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدﻟﯾل اﻓﺳردﮔﯽ ،اﺿطراب ،ﻓﺷﺎر روﺣﯽ ﭘس از ﺳﺎﻧﺣﮫ ،و ﯾﺎ ﺗرس ﺑﺎﺷﻧد(

ﺧﯾر – اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود.

ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ
ﮔرﻓﺗﮕﯽ /آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ،ﻋطﺳﮫ ،ﺳرﻓﮫ ﺧﻔﯾف ،ﮔوش درد
ﺷﭘش ﺳر
ﺧﺎرش ﺷدﯾد ﺳر؛ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺳﺎس ﺷود ﭼﯾزی در ﺣﺎل ﺣرﮐت اﺳت

ﺧﯾر – اﮔر درﻣﺎن اوﻟﯾﮫ ﺷﺳﺗن ﺳر ﺑﺎ ﺷﺎﻣﭘوی ﻣﺧﺻوص ﺷﭘش ﮐﺎﻣل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در
ﻣدرﺳﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧد.

ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻋدﮔﯽ

ﺧﯾر – در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻋدﮔﯽ )ﻋﺎدت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ( ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣدرﺳﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺷود .اﮔر درد ﺷدﯾد
در وﺿﻌﯾت ﺣﺿور ﮐودک ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﺋول ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.

ﮐﺷﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯾﮭﺎ ،دردھﺎ

ﺧﯾر – اﮔر ﺳﺎﺑﻘﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺟراﺣﺗﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣرﮐت ﮐﻧد ) ﻗدم ﺑردارد،
ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ،ﻏذا ﺑﺧورد( ﺑﺎﯾد در ﻣدرﺳﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧد .اﮔردرد ﻣزﻣن اﺳت و ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.

ورم ﻣﻠﺗﺣﻣﮫ )اﺻطﻼﺣﺎ ً ﭼﺷم ﺻورﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود(

ﺑﻠﮫ – اﮔر از ﭼﺷم ﺗرﺷﺢ ﺧﺎرج ﺷود ،داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺟدد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷود .اﮔر ورم ﻣﻠﺗﺣﻣﮫ ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود ،ﮐودک ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم
دارد ﯾﺎ ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﻣﺻرف آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ،در ﻣﻧزل ﺑﻣﺎﻧد.

ﻗﺳﻣت ﺳﻔﯾدی داﺧل ﭼﺷم ﺑرﻧﮓ ﺻورﺗﯽ در ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎ ﺗرﺷﺢ زرد/ﺳﺑز رﻧﮓ ھﻣراه اﺳت.
ﺳرﻓ ﮫ
ﻣزﻣن ،ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل ،ﺳرﻓﮫ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽِ ،ﺧس ِﺧس ﺳﯾﻧﮫ ،ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﺗﻧﻔﺳﯽ

ﺑﻠﮫ – ﻓرزﻧدﺗﺎن را در ﻣﻧزل ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﺑﺎ ﯾﮏ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﻋﻼﺋم
ﺑﯾﻣﺎری ﺑدﻟﯾل آﺳم ﯾﺎ ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﺑﺎﺷد ،ﻣراﺣل درﻣﺎن را طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣداد رﺳﺎﻧﯽ آﺳم ﻓرزﻧدﺗﺎن اﻧﺟﺎم
دھﯾد .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻼﺋم ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل در آﻣد ،ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﻔرﺳﺗﯾد.

دﻓﻊ ﻣﮑرر ﻣدﻓوع ،ﻣدﻓوع ﺷل ﯾﺎ رﻗﯾﻖ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻏذا و دارو ﺑﺎﺷد.

ﺑﻠﮫ – اﮔر ﻋﻼوه ﺑر اﺳﮭﺎل ،ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری دارد ،ﺗب دارد ﯾﺎ اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻟطﻔﺎ ً ﮐودک
ﺧود را در ﻣﻧزل ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﮔر ﻣدﻓوع او ﺧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﮐودک در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﮑم درد دارد ،ﺗب و
ﺗﮭوع دارد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.

ﺗب ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺑﯾﻣﺎری اﺳت ﺑﺧﺻوص اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗب  ۱۰۰/۴درﺟﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر دارد  -و ﺣﺎل
ﺧوﺑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻋﻼﺋم دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ،ﺧﺎرش ،ﮔﻠو درد ،ﺗﮭوع و ﻏﯾره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﻠﮫ – اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗب  ۱۰۰/۴درﺟﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر دارد ،او را در ﻣﻧزل ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ ﺗب او ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده
از داروھﺎی ﺗب ﺑُر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از  ۱۰۰/۴ﺗب ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .اﮔر ﺑﻌد از ۲اﻟﯽ  ۳روز ﺗب ﮐﺎھش ﻧﯾﺎﻓت و
ﯾﺎ در ﺣد  ۱۰۲/ ۰درﺟﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر ﺑود ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.

اﺳﮭﺎل

ﺗب

ﺑﻠﮫ – اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺧﺎرش ھﻣراه ﺑﺎ ﺗب دارد ،وی را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﮔر ﺟوش ھﺎی ھﻣراه ﺑﺎ ﺧﺎرش
ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت ،و درﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود ،و ﯾﺎ زﺧم ھﺎی ﺳرﺑﺎز دارد ،ﺑﺎﯾد ﻓرزﻧد ﺧود را در
ﻣﻧزل ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻧﺷﺎن دھﯾد.

ﺧﺎرش ھﻣراه ﺑﺎ ﺗب

ﮔﻠو درد
ﮔﻠو درد ،ﺗب ،ﺷﮑم درد ،ﻟوزه ھﺎی ﻗرﻣز و ﻣﺗورم
ﺗﮭوع
ﮐودک  ۲ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﯾﮏ  ۲۴ﺳﺎﻋت اﺳﺗﻔراغ ﮐرده اﺳت
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺳری
ﮐوﯾد  - ۱۹ﺗب ،ﻟرز ،ﺳرﻓﮫ ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،از دﺳت دادن ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ/ﺑوﯾﺎﯾﯽ ،ﮔﻠودرد ،ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﻔرط،
دردھﺎی ﻋﺿﻼﻧﯽ ،آﺑرﯾزش/ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،ﻣﻌده درد ،اﺳﮭﺎل ،ﺗﮭوع/اﺳﺗﻔراغ ،ﺳردرد

ﺑﻠﮫ –  ۲۴ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺷروع آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﮐودک ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﮐودک ﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔردد ﮐﮫ ﺣداﻗل  ۲۴ﺳﺎﻋت از ﻣﺻرف آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣدت  ۲۴ﺳﺎﻋت
ﺗب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻋﻼﺋم در ﺣﺎل ﺑﮭﺑود ﺑﺎﺷد.
ﺑﻠﮫ – ﮐودک ﺧود را ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋت در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ اﺳﺗﻔراغ ﻗطﻊ ﺷود .اﮔر ﺗﮭوع اداﻣﮫ داﺷت ﺑﮫ ﯾﮏ
ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺋول ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑﻠﮫ – ﮐودک ﺧود را در ﻣﻧزل ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ ﭘزﺷﮏ و ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد
ﺑﯾﻣﺎری ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﺳری ﻧﯾﺳت.

آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن  -ﺗب ،ﺳردرد ،دل درد ﯾﺎ ﮔﻠو درد ،ﺳﭘس ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻗرﻣز رﻧﮓ ھﻣراه ﺑﺎ ﺧﺎرش روی ﭘوﺳت
ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در اﺑﺗدا در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﮑم و ﺳﭘس در ﻧواﺣﯽ دﺳت و ﭘﺎ و ﺻورت ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺳرﺧﮏ و ﺳرﺧﺟﮫ )ﺳرﺧﮏ آﻟﻣﺎﻧﯽ( – ﻏدد ﻣﺗورم ،ﺟوﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﭘﺷت ﮔوش ﺷروع ﻣﯽ ﺷود
ﺳﭘس روی ﺻورت و ﺑﻘﯾﮫ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺑدن را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ،درد ﻣﻔﺎﺻل ،ﺗب ﻣﻼﯾم و ﺳرﻓﮫ ،ﭼﺷم ھﺎی
ﻗرﻣز
ارﯾون – ﺗب ،ﺳردرد ،درد ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﮐم اﺷﺗﮭﺎﯾﯽ ،ﻏدد ﻟﻧﻔﺎوی ﻣﺗورم
ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ )ﺳرﻓﮫ ﻣزﻣن( – ﺳرﻓﮫ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺷدﯾد و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ،،ﺗﮭوع ،اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﻣﻔرط
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اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑر اﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺛﻖ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری اﻣراض ) ،(CDCآﮐﺎدﻣﯽ ﭘزﺷﮑﺎن اطﻔﺎل آﻣرﯾﮑﺎ ،و اﻧﺟﻣن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ.
ﻣطﺎﻟب ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ  Alamedaﺟﻣﻊ آوری ﮔردﯾده اﺳت.
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