-4پشسٌل تخص هشتَطِ تِ هادساى کوک کٌٌذ تا تواس

هقدهِ
تغزیِ تا ضیش هادس دس سالهت ٍ ضاداتی هادس ٍ کَدک دس
سشاسش خْاى هَسد قثَل ّوگاى است  .ضیشهادس استاًذاسد

پَست تا پَست سا اص لحظِ تَلذ ٍ تغزیِ ًَصاد تا ضیش هادس سا
دس ساػت اٍل ضشٍع کٌٌذ  .دس سٍش صایواى طثیؼی تا ظشف

طالیی تغزیِ ضیشخَاساى ٍ ًَصاداى سالن ٍ سسیذُ است ٍ دس

ًین ساػت تؼذ اص صایواى  ،دس صایواى تا سٍش سضاسیي تِ

اکثش هَاسد تایذ تٌْا هادُ غزایی تاضذ کِ تا حذٍد  6هاُ اٍل

هحؽ آهادُ تَدى هادس ٍ ًَصاد .

صًذگی تِ ضیشخَاس دادُ ضَد  .تطکیل تیواسستاى دٍستذاس
کَدک یک طشح خْاًی پزیشفتِ ضذُ تَسی لِ یًَیسف ٍ

 -5تِ هادساى سٍش تغزیِ تا ضیش هادس ٍ چگًَگی حفظ ٍ

ساصهاى تْذاضت خْاًی است کِ تطکیل ایي تیواسستاًْا

تذاٍم ضیشدّی سا دس غَست تیواسی هادس یا ضیشخَاس

تٌی تش طی دُ گام یا اقذام تؼشیف ضذُ است .
هة

(اضتغال هادس)  ،آهَصش دٌّذ ٍ تشای حل هطکالت ضیشدّی

هعزفی اقداهات دّگاًِ تزٍیج تغذیِ با شیز هادر
در بیوارستاى ّای دٍستدار کَدک

ًکات السم در هَرد آهَسش شیزدّی

کوک ٍ حوایت کٌٌذ .
 -6تِ ضیشخَاساى سالن دس  6هاُ اٍل ػوش تِ خض ضیش هادس ،
غزا یا هایؼات دیگش آب  ،آب قٌذ ًذٌّذ

 ( .هگش دس غَ ست

ؾشٍست پضضکی ) .

ً حَُ غحیح تغل کشدى ًَصاد دس ٌّگام ضیشدّی

هشتثط تیواسستاى دس هؼشؼ دیذ ّوِ کاسکٌاى ٍ هادساى قشاس

 -7اخشای تشًاهِ ّن اتاقی هادس ضیشخَاس دس طَل ضثاًِ سٍص

سشٍ تذى ًَصاد دس یک اهتذاد  ،غَست ًَصاد سٍی پستاى هادس ،

هقشسات هزکَس اطالع کافی داضتِ ٍ خَد سا هَظف تِ اخشا ی

 -8هادساى سا تِ تغزیِ تش حسة هیل ٍ تقاؾای ضیشخَاس تا

 -1سیاست هذٍى تشٍیح تغزیِ تا ضیش هادس دس تخص ّای
داسد  ًِ .تٌْا کاسکٌاى تخص ّای صایواى ٍ ًَصاداى تایذ اص
آى تذاًٌذ تلکِ کاسکٌاى سایش تخطْا ٍ هذیشیت اخشایی ٍ

ضیش هادس تطَیق  ،کوک ٍ حوایت کٌٌذ

فٌی تیواسستاى ًیض تایذ اص ایي سیاست هطلغ ٍ دس اخشای

اهکاى دٍضیذى هکشس ضیش ٍ رخیشُ آى ٍخَد داضتِ تاضذ .

 -2اص آًدائیکِ کاسکٌاى دس تخص ّای صایواى ٍ ًَصاداى

اًک (گَل صًک) استفادُ ًکٌٌذ
 -9هطلقاً اص ضیطِ ضیش ٍ پست

دسست آى تکَضٌذ .
ضاغل ّستٌذ هَظف تِ اخشای تشًاهِ ّای تشٍیح تغزیِ تا
ضیشهادس ّستٌذ لزا تایذ آهَصش ُ ای خاظ دس ایي صهیٌِ کِ
ّوشاُ تا کاس ػولی تاضذ سا گزساًذُ تاضٌذ .

 .دس هَقغ لضٍم

 -10اسخاع هادساى تِ هشکض حوایتی تشای هطاٍسُ ٍ حل

چاًِ چسثیذُ تِ پستاى  ،لة تحتاًی کاهالً تِ خاسج تشگطتِ ،
قسوت اػظن تخص تحتاًی ّالِ دس دّاى ًَصاد  ،هکیذى ٍ
تلؼیذى هٌظن تا هکث .
 سٍش دٍضیذى ضیش تا دست
اًگطت ضست تاالی ّالِ پستاى ٍ سایش اًگطتاى صیش جستاى
ٍ دٍ لثِ ّالِ  ،فطاس دادى اًگطتاى تطشف قفسِ سیٌِ ٍ سّا
کشدى اًگطتاى  ،سپس فطاس دادى تِ قسوت ّالِ دس خْت

هطکالت ضیشدّی .

خشٍج ضیش  ،ػَؼ کشدى خای دست سٍی ّالِ تشای تخلیِ
توام هداسی ضیش.

 -3دس دٍساى تاسداسی ٍ تؼذ اص صایواى دس هَسد هضایای
ضیشهادس دس تکٌیک ّای دسست ضیشدّی آگاّی ّای الصم تِ
هادس دادُ ضَد .
1

2

3

دس هطاٍسُ هخاطة حق اًتخاب داسد .

اثزات دادى شیز هصٌَعی یا آب

ًکات هْن هشاٍرُ

قبل اس شزٍع تغذیِ با شیزهادر

 -1افضایص اػتواد تِ ًفس دس هادس

 -1کاّص هیل کَدک تِ تغزیِ تا ضیش هادس
 -2دس غَست استفادُ اص ضیطِ ضیش

ىگشفتي پستاى ٍ

سشدسگوی ضیشخَاس

 -2تطَیق هادس تِ اداهِ اًدام کاسّای غحیح
 -3آساى تش ضذى قثَل پیطٌْادات تؼذی تَسط هادس

 -3افضایص احتواال تشٍص حساسیت
 -4ایداد حس ًاتَاًی دس هادس

 -1پزیشفتي آًچِ کِ هادس فکش ٍ احساس هی کٌذ .
 -2تطخیع ٍ تحسیي تِ آ ًچِ کِ هادس ٍ کَدک دسست

 -1پستاى گشفتي ًادسست

استزاتژی جْاًی بزای تغذیِ شیزخَاراى
در بیوارستاى دٍستدار کـٍدک

اًدام هی دٌّذ .

 -2ىگشفتي ّالِ پستاى تِ قذس کافی

 -3تػَست ػولی کوک کٌیذ .

هشاٍرُ شیزدّی

 -4دادى اطالػات کن ٍ هٌاسة تِ هادس

:

 -5استفادُ اص ػثاسات سادُ .

ًکتِ
سَء تغزیِ  . ..............کاّص ضیش
تؼشیف  :هطاٍسُ پشٍسِ ای است کِ دس طی

آى هطکالت

تیاى هی ضَد ٍ تش اساس آى اهکاًات تذٍى تؼػة ٍ تِ سٍص
دس اختیاس طشف قشاس هی گیشد ٍ هقذاسی اص هطکل طشف سا حل
هی کٌٌذ .
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ػٌَاى :

هْاست ّای هْن دس هطاٍسُ ضیشدّی

هْوتزیي علت دردًاک شدى ًَک پستاى
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تسوِ تؼالی

i

هایؼات صیاد تَلیذ ضیش سا افضایص
ًویذّذ تلکِ هوکي است کن کٌذ
(دسحذ سفغ تطٌگی ٍ یا غلیظ ًطذى
ادساس)
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آهَسش شیزدّی

