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شودـ اطالعات برای پدران و مادران هنگامی که کودک بیمار می  

          När barnet är sjukt – föräldrainformation 

 

ها باعث  شوند. این عفونت میتنفسی در سال  عفونت مجاری ٨تا  ٦ دچارسال بطورمیانگین  ٤تا  ٠کودکان خردسال اغلب بیمارند. کودکان بین 

توان کامال برطرف کرد،  های کودکان خردسال را نمی ها در بین گروه تم دفاعی بدن خودرا تقویت کنند. سرایت عفونتشود که کودکان سیس می

در خانه بماند و بگذارد تا عفونت کودک  بار درهر ترم ، شخص بایستی آماده باشد که چندینمادریا  . بعنوان پدرنمودرا محدود  توان آن اما می

گر کودکان سرایت نکند. دی  بهبود یافته و به  

گیری در این مورد  باشد، در تصمیم های کودکستان را داشته که کودک تا چه میزان توانایی مشارکت در فعالیت عمومی کودک، یعنی این وضعیت

مادرهمیشه متوجه بیماری هنگامی که کودک درخانه است ممکن است پدروباشد.  کننده می تواند به کودکستان بیاید یا خیر، تعیین که آیا کودک می

توانند متوجه این  های گوناگون، کارکنان کودکستان می کودک نشوند اما در کودکستان و درمیان دیگر کودکان و بزرگساالن و درحین فعالیت

ک نخورد، نخوابد، ، خوراشودخسته بیش از اندازه ها را ندارد. اگر کودک  موضوع شوند که کودک مانند اوقات دیگر توان مشارکت در فعالیت

 جا آنندارد، مهم است که پدرومادر هرچه زودتر به ماندن در کودکستان را دچار عدم تمرکز شود و یا به شکل دیگری نشان دهد که توانایی 

در مواردی ند و کنند، تبحر دار که کودکان چگونه درمحیط کودکستان عمل می در مشاهده اینکارکنان کودکستان دک را به خانه ببرند. ورفته و ک

د. اگر شما پدرومادر باش کننده می تعییناست که  آنان قضاوتاین بایستی توجه داشت که ، آید پیش می وضعیت عمومی کودک تردیدکه درباره 

دیگر  واه های پزشکی به درمانگ توانید به کودکستان زنگ بزنید. برای دریافت راهنمایی درمورد بودن کودک در کودکستان مطمئن نیستید، می

امور اطالعات خدمات درمانی زنگ بزنید. ١١٧٧مراکزدرمانی یا شماره تلفن   

:رود میو به کودکستان ن ماند میهایی که کودک در خانه   موازین عمومی در مورد زمانی  

ودکستان برگردد. ساعت بدون تب باشد )بدون استفاده از داروی تب بر( تا بتواند به ک ٢٤در هنگام تب. بایستی کودک دستکم  ـ  

های عادی کودکستان شرکت کند، بایستی با او در خانه بمانید،  که که کودک آنچنان خسته است که نتواند در فعالیت در هنگام خستگی. هنگامی ـ 

کردن بخوابد.  به علت سرفه ستهکه که وی نتوان برای نمونه هنگامی  

ساعت استفراغ  ٤٨تواند به کودکستان برگردد که دستکم  کودک می  گونه موارد با کودک در خانه بمانید وهنگامی در اینـ اسهال و/یا استفراغ. 

باشد و بتواند بطورعادی خوراک بخورد.  نکرده و اسهال رقیق نداشته  

.کودک در منزل بمانیدبا ها  شدن زخم تا هنگام خشکهای مسری بعنوان نمونه زردزخم.  ـ در هنگام بروز دیگر بیماری  

باشد، با  شده باشد، همچنین دستکم دو روز از درمان گذشته  تثبیتها  که وضعیت عمومی کودک، تب و مانند آن تا هنگامیبیوتیک.  ـ درمان با آنتی

پدرومادر به کودک بدهند. خود بیوتیک و دیگر داروهای مقطعی را بایستی  کودک در خانه بمانید. آنتی  

فعالیت خوردن و خوابیدن منظم از شروط الزم برای خوب بودن حال کودک است.  مانند خوراکدر مواردی های ثابت  روتینات و داشتن عاد

بازی و مانند آن که کودکان  است. پتوها، حیوانات اسباب مفیدو هم برای تندرستی آنان  بودهدلپذیر  انبدنی، بویژه در هوای آزاد هم برا ی کودک

آورند بایستی قابل شستشو باشند.  کودکستان می همراه خود به  

از جمله  (زاویه آرنج  با  وعطسه  پوشاندن دهان و بینی در هنگام سرفهآرنج ) زاویهکردن در  سرفه و عطسهها و  رعایت بهداشت دست

فونت در بین کودکان کودکستان کارکنان کودکستان تصویر جامعی از وضعیت عشود.  می  رهنمودهای بهداشتی است که در کودکستان توصیه

. گیری نمایند تصمیمتوانند برای تشدید تدابیر بهداشتی در کودکستان  دارند و هنگامی که ضروری باشد می  

های بیشتر برای دریافت آگاهی  
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