آیا می داینذ چگونه به كودكان دارو
دهيذ ؟

 چِ سهبًی اثز دارٍ خَد را ًطبى
هی دّذ ؟
 ػَارض ایي دارٍ چیست ؟

اگز ضوب اس کَدکی کِ ًیبس بِ دارٍ دارد

چگونه به كودكان
دارو دهيم

هزاقبت هی کٌیذ  ،ضزٍری است بذاًیذ

چگًَِ بِ رٍش درست بِ اٍ دارٍ دّیذ .
در مطب :
اگز پشضک بزای کَدک ضوب دارٍ تدَیش
کزدُ است  ،قبل اس تزک هطب ّز سئَالی
کِ در هَرد دارٍی تدَیش ضذُ داریذ اس
پشضک بپزسیذ  .بزخی اس ایي پزسص ّب
هی تَاًذ هَارد سیز ببضذ :
 ایي دارٍ چیست ٍ بِ چِ هٌظَر
تدَیش ضذُ است ؟
 آیب ایي دارٍ بب سبیز دارٍّبی هصزفی
کَدک هي تذاخل دارد ؟

ّ ز چٌذ ٍقت یکببر کَدک هي ًیبس بِ
آهَسش بِ بیوبرّ -وزاُ

هصزف ایي دارٍ دارد ؟
 چٌذ رٍس یب ّفتِ کَدک هي ببیذ ایي

ٍاحذ آهَسش
بْوي هبُ 1396

دارٍ را هصزف کٌذ ؟
 اگز یکببر دادى دارٍ را فزاهَش کٌن ،
چِ اقذاهی ببیذ اًدبم دّن ؟

 اگز کَدک هي یکی اس ایي ػَارض را
ًطبى داد چِ اقذاهی ببیذ اًدبم
دّن؟
 اگز کَدک هي بْتز ضذ ببیذ هصزف
دارٍ را قطغ کٌن ؟
 آیب ًَع ارساى تز ایي دارٍ کِ بتَاًن اس
آى استفبدُ کٌن ٍخَد دارد ؟
در داروخانه :
 اغلب دارٍسبس ٌّگبم آهبدُ کزدى
ًسخِ ضوب ً ،حَُ هصزف دارٍ را رٍی
بستِ دارٍ یبدداضت هی کٌذ  .اگز
ضوب سئَالی در هَرد دارٍ داضتیذ ،
حتوبً اس دارٍسبس بپزسیذ .
چگونه مقذار دارو را انذازه گيری می
كنيذ :
دارٍّبی هبیغ هؼوَالً بب فٌدبى هخصَظ
هذرج ،قبضق هذرج  ،یب سزًگ دادُ
هی ضًَذ تب هقذار دقیق ٍ درست آًْب

هصزف کزدًذ  ،بزای دادى دارٍ بِ کَدک

حبلتی کِ در راستبی چطن ضوب است ،
0تٌظین کٌیذ ٍ قبل اس ایي کِ دارٍ اس قطزُ

قبضق ّبی هؼوَلی ٍسبیل هٌبسبی بزای

چکبى بیزٍى بزیشد بِ کَدکبى بخَراًیذ .

کِ حتوبً اس ایي ٍسبیل استفبدُ کٌیذ .
دادى دارٍ بِ کَدک ًیستٌذ  ،سیزا هقذار
دارٍیی کِ در ایي قبضق ّب قزار هی گیزد
در اًَاع هختلف آًْب بسیبر هتفبٍت است
 .بزای هثبل حدن یک قبضق چبی خَری
ًشدیک بِ دٍ بزابز یک ًَع دیگز قبضق
چبی خَری هی تَاًذ ببضذ .
تؼذاد حک ضذُ رٍی ٍسبیل اًذاسُ گیزی
هؼوَالً کَچک ّستٌذ بٌببزایي در
خَاًذى آًْب دقت کٌیذ  .هقذار دارٍ را در
حبلتی کِ در راستبی چطن ضوب است ،
تٌظین کٌیذ .
بزخی اس اًَاع رایح ٍسبیل اًذاسُ گیزی
دارٍّبی هبیغ ػببرتٌذ اس :
قطره چکان :
بزای کَدکبًی کِ ًوی تَاًٌذ دارٍ را اس
فٌدبى هذرج هخصَظ بخَرًذ  ،دارٍ را
در قطزُ چکبى بکطیذ ٍ هقذار آى را در

سرنگ ها :
بزای کَدکبى کِ ًوی تَاًٌذ دارٍ را اس
فٌدبى هذرج هخصَظ بخَرًذ هٌبسبٌذ .
بزخی اس سزًگ ّب دارای سزپَش ّستٌذ
تب دارٍ بؼذ اس کطیذى داخل آًْب  ،بیزٍى
ًزیشد  .در ایي صَرت هطوئي ضَیذ کِ

ایي سزپَش را قبل اس دادى دارٍ بِ

ریختي دارٍ ٍخَد دارد  ،هٌبسبٌذ  .ایي
قبضق ّب ضبیِ یک استَاًِ بب یک قبضق
کَچک

در

ببالی

آى

ّستٌذ

.

هقذار دارٍی هبیغ را در قسوت
استَاًِ ای هذرج قبضق در راستبی چطن
اًذاسُ بگیزیذ ٍ دارٍ را اس سز قبضقی بِ
کَدک بخَراًیذ .
فنجان مخصوصو انذازه گيری:
بزای کَدکبًی کِ هی تَاًٌذ اس فٌدبى
بذٍى ریختِ ضذى دارٍ بخَرًذ  ،هٌبسب
است  .هقذار دارٍ را در فٌدبى در راستبی

کَدک اس رٍی آى بزداضتِ ایذ  .سزپَش

چطن ٍقتی فٌدبى رٍی یک سطح صبف

را پس اس بزداضتي  ،دٍر اس دستزس

قزار دارد  ،اًذاسُ بگیزیذ .

کَدک قزار دّیذ .

توجه :

اگز اس سزًگ ّبی هؼوَلی بزای کطیذى

دارٍ استفبدُ هی کٌیذ  ،حتوبً ابتذا سَسى
را اس سزًگ خذا کٌیذ .

پس اس دادى دارٍ بِ کَدک در صَرت
هطبّذُ ّز گًَِ ػبرضِ ًبخَاستِ
دارٍیی سزیؼبً بِ پشضک اطالع دّیذ .

قاشق های سيلنذری مذرج :
بزای کَدکبًی کِ هی تَاًٌذ اس فٌدبى
هذرج هخصَظ دارٍ بخَرًذ  ،اهب اهکبى

هٌبغ  :هؼبًٍت غذا ٍ دارٍی ضْیذ بْطتی

