آسپیزاسیَى ػجبرت است اس ٍرٍد هَاد
غذایی یب ثشاق در ثیوبر ثذٍى رفلىس سزفِ
ٍحبلت تَْع(گگ)داخل راُ َّایی
ػلل آسپیزاسیَى:

وبّص سطح َّضیبری ثبًَی (درثیوبراى

*ثزای جلَگیزی اس آسپیزاسیَى ّویطِ لجل
اس تغذیِ ثیوبر ،رفلىس ثلغ را وٌتزل هیىٌین
*تغذیِ ثیوبر حذالل در پَسیطي ًطستِ
اًجبم گیزد.

تب َّضیبری وبهل ٍ ثبسگطت وبهل رفلىس ثلغ
اجزا گزدد.
*اس دادى غذا ٍ هبیؼبت اس راُ دّبى در ثیوبراى ثب

*دًذاى هػٌَػی ثیوبراى در غَرت

َّضیبری ًسجی ( ثؼذ الىتزٍ ضَن درهبًی)

غالحذیذ ثِ ثیوبر تحَیل گزدد.

،ػَارؼ دارٍیی،ثیوبراى هْبر فیشیىی خَدداری

پبرویٌسَى،سىتِ هغشی،ووب،تطٌج،ػذم

*در ثیوبراى دارای سًَذ هؼذُ لجل اس

وٌیذ ٍدر غَرت اهىبى هذدجَ را در ٍضؼیت ثِ

تحول هَاد غذایی

گبٍاص،حتوب الٍاص هی وٌین ٍ سپس در

پْلَ لزار دّیذ.

پَسیطي ،هٌبست ،گبٍاص را اًجبم هیذّین.

*ػلی الخػَظ اگز رفلىس ثلغ در اٍ ون است

ثؼذ ضَن درهبًی،ػَارؼ دارٍیی) ،ضزثِ
سز(سمَط ،ضزة ٍ ضتن)،ثیوبری

تَغیِ ّبی پزستبری:

ٍ یب ثلغ ًذارد.

*تغذیِ در ثیوبراًی وِ هْبر فیشیىی ضذُ
اًذ در حبلت دراسوص هوٌَع هیجبضذ در

ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی آسپیزاسیَى

غَرت ًیبس ثِ تغذیِ ،دادى دارٍ ٍ30ٍ...

سزفِ،افشایص سزػت تٌفس،افشایص ضزثبى

دلیمِ پس اس آى ثیوبر ثبیستی در حبلت

للت،تٌگی ًفس،

ًطستِ ثبضذ .
*ًظبرت هستمین پزستبر هسئَل ثیوبر یب
جبًطیي ٍی حیي خَردى غذا ٍ هیبى

ٍػذُ ّب ٍ...طجك همزرات ضزٍری هیجبضذ.

الذاهبت پزستبری:
*سهبى ضزٍع ًبضتبیی در ثیوبراى ضَن
درهبًی طجمذستَر هتخػع هحتزم
ثیَْضی

*در غَرت فلج غَرت ثیوبر،ثیوبر را طَری
ثخَاثبًیذ وِ ًیوِ فلج رٍ ثِ ثبال ثبضذ.

*اگز ثیوبر سًَذ هؼذُ دارد لجل اس ّز ٍػذُ
غذایی هحل لَلِ را وٌتزل وٌیذ.
*تغذیِ اس راُ دّبى ٍلَلِ ثبیذ ثِ آّستگی
اًجبم گیزد.

*اس تطَیك ثیوبر ثِ سزیغ خَردى غذا

*اگز ثیوبر هجبس ثِ خَردى اس راُ دّبى هیجبضذ

جذاخَدداری ًوبییذ.

الذاهبتی ثزای ثْجَد ػول ثلغ در هذد جَ اًجبم

*هذد جَ را حیي غذا دادى ٍ  30دلیمِ

پس اس آى در ٍضؼیت ًیوِ ًطستِ یبًطستِ
وبهل لزار دّیذ.
* در ثیوبراى دارای سًَذ هؼذُ لجل اس

دادُ هبًٌذ اًتخبة ٍضؼیت هٌبست ،استفبدُ اس
غذاّبیی وِ ًیبس ووتزی ثِ جَیذى دارًذٍ...
*ثِ هذد جَ آهَسش دّیذوِ در حبل خَردى ٍ
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آضبهیذى اس خٌذیذى ٍ غحجت وزدى اجتٌبة وٌذ.

تغذیِ ی ثیوبر الٍاص وٌیذ ،اگز الٍاصثیص اس
حذ هؼوَل ثَد گبٍاص را هتَلف وٌیذ ٍ ثِ
پشضه اطالع دّیذ.

آسپیزاسیَى
ارٍهیِ  6 :ویلَهتزی جبدُ سلوبس –جنب جهاد
کشاورزی ثیوبرستبى راسی

(انسداد راه هوایی با جسن خارجی)
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