




 
 گریِ کردى هْن است یا گریِ ًکردى؟؟؟





  .ٍسیلِ یا خط ارتثاطی ضیر خَار تا هحیط یا هادر است 
 



 ضرٍع ٍ تِ تذریج تیطتر ٍ درتذٍ تَلذ گریِ ًَزاد از 
 
 ساعت هوکي است گریِ 3تا  2هاّْای اٍل رٍزاًِ  
  

 ( دقیقِ رٍز دٍ ًَتت  5-10. ) داضتِ تاضذ 





 ضیر هادر;  هتْن ردیف اٍل
  

 ضیر کن ، ضیر رقیق ، ضیر ًاهٌاسة  ;  اتْاهات
 

 پذر خستِ از کار ، هادر کن تجرتِ ،; کی ؟؟
 هادر تسرگاى   

 



 هٌسل ، هطة یا هرکس تْذاضتی درهاًی; هحل 
  

( ضیطِ ٍ پستاًک ) آب ٍ آب قٌذدادُ اًذ  ;  خَاست
 ؟؟؟

 ضیر هصٌَعی                
 ؟؟؟;  رای ًْایی

 کاّص یا قطع ضیر هادر  ;   ًتیجِ      







 گریِ ّوراُ                           تا تة
 استفراغ ّوراُ                           تاگریِ 

 ضکن اتساع  تاگریِ ّوراُ                           
 گریِ             ضعیف             ّوراُ تا ًالِ 

 ّوراُ تا اًحراف چطن ّا  ریِ              تلٌذ               گ
طَل کطذُ                                                                     گریِ            

 ٍ تِ ظاّر هطکلی ًذاضتِ تاضذ ؟؟؟ 





 (فیىًباربیتال ) سىدريم محزيمیت  :گریِ ًَزاد هادر هعتاد  -1
   

پًشش   :گریِ ّوراُ تا افسایص درجِ حرارت هحیطی ًَزاد  -2
   سیاد ، گزمای محیط

 
 :گریِ ّوراُ تا سَختگی پاّا  -3
 سًختگی پاَا ، پماد محافظتی 

 



   :گریِ ّوراُ تا سرهاخَردگی  -4

 NACLگزفتگی بیىی ، قطزٌ 

 

 :  Shaken baby syndشکستگی جمجمٍ  -5

 هیدروسفالی = گریه همراه با افزایش دور سر 

 

 :گریه همراه با اشک و قرمزی چشم  -6

 جسم خارجی و خراش چشم یا گلوکوم 

  

 

 



 ، میوکادریت SVT : گریِ ّوراُ تا افسایص سرعت قلة-7
 

 :گریِ ّوراُ دیستاًسیَى ضکن ٍ استفراغ  -8

 فتق مختنق یا انواژیناسیون 

  

 تورسیون بیضه  : گریِ ّوراُ تا تَرم تیضِ  -9

 

 :گریِ ّوراُ تا تی حرکتی اًذام  -10

 شکستگی ، عفونت استخوان و مفصل  





  DPT :گریِ تِ دًثال ٍاکسي  -11

 

 اتیت :گریِ تا ترضحات گَش یا پردُ هوثراى قرهس  -12

  

 َیپًگلیسمی ، َیپًواتزمی :گریِ ّوراُ تا استفراغ ٍ تیحالی  -13

  

  جُش رشد :گریِ تا تٌذ تٌذ ضیرخَردى ٍ رضذ خَب  -14



  :گریِ در ساعات هطخص از رٍز تِ جوع کردى دستْا ٍپاّا  -15
 کًلیک  

 
 گریِ در اثر ًَر کن یا زیاد از حذ   -16

 
 گریِ در اثر در رفتگی هفصل راى -17

 

  شیز مادر کافی وباشد :گریِ تا ٍزى ًگرفتي ٍ ضیرًخَردى  -18

 

   شقاق مقعد :گریِ تا خَى در هذفَع  -19



 .  تا گریِ ّای تکرار ضًَذُ ٍ هسهي است 
 

 ًَزاداى هادراى هعتاد  
 

Frequency days   
 

 ( ًادر است ) کن تَدى ضیر هادر 







 اًقثاض عضالت صاف در ّر سي ٍ ّر ارگاى 
 

 سٌذرٍهی است در هاّْای اٍل تا :تعریف قرار دادی 
 حوالت غیر قاتل تَجیِ گریِ ، کِ در یک زهاى   

 .  هطخص از رٍز ظاّر هی ضَد 



 

   ضیرخَاراى% 16 :ضیَع 

 

  ضة 6-10 :زهاى 





 شیز مصىًعی -
 
 شیز مادر حايی تزیپتًفان بیشتزاست کٍ باعث) -
 مادران با تحصیالت عالی ، شزيع ( خًاب می شًد  
 سيدرس تغذیٍ جامد 
  
 استفادٌ اس مًاد آلزژی سا بًسیلٍ مادر    -



 ظرف سِ هاُ  % 50
  ٍ 

  ظرف ضص هاُ% 90





 در وارس َا کًلیک يجًد ودارد مگز سه اصالح شدٌ
 

 .  َفتٍ باشد  42باالی  



 ًگِ داضتي دستْا در کٌار ًَزاد
  

 تستي ًَزاد تا یک پارچِ گرم 
 

 (هَسیقی ٍ هاضیٌی ) صذای ًرم ٍ یکٌَاخت 
 

 (  تِ ضکن ) تغییر ٍضعیت ًَزاد 
 

 دقیقِ قثل از ضرٍع کَلیک  Diphenhydramine 30استفادُ از 




