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نّکُةاکتظُِم تُةظکلُزِغ ِا نّکظب ػل ه گاٍی ةٌ هػّلٌ ػاِظ   ػل غفُىت نعنيی اػت کٌ ةٌ هػّلٌ ةاکتظی : تػظِف ةّهاری ػل
ناِکُةاکتظُِم ٍای دِگظ اِذاد نی ؾُد. اِو ةّهاری اغلب رٌِ را درگّظ نی کيض، انا ػاِظ اغضای ةضن ٍم نهکو اػت ةا اِو ةّهاری درگّظ 

 .ؾُىض

لل نی ؾُد ه اغلب افظادی را کٌ در ارتتاط ىعدِک ةا فظد ةّهاری ػل ةٌ هػّلٌ كعظً ٍای رِع نُدُد در ٍُا از فظدی ةٌ فظد دِگظ نيت
  .ةّهار ةاؾيض، درگّظ نی کيض. ةياةظاِو ٍهٌ اغضای شاىُادً فظد ةّهار، در نػظض اةتال ةٌ اِو ةّهاری ٍؼتيض

 اٍهّت ةّهاری ػل

گظ درنان ىؿُد کؿيضً اػت ضهيا ٍظ ةّهار ةّهاری ػل ِک ةّهاری ةؼّار كضِهی اػت ه ػالَاػت کٌ اىؼاىَا را از ةّو نی ةظد اِو ةّهاری ا
  .ىفظ دِگظ را در شاىُادً ه ىعدِکان شُد آلُدً نی کيض 15 تا 01ػلی نی تُاىض ػاالىٌ 

 .در ـُرتی کٌ ةا تؿصّص ةٌ نُكع ه درنان ـسّر ةّهاران نتتال ةٌ ػل، ةٌ رازتی نی تُان ةا اِو ةّهاری نتارزً کظد

 غالِم ةّهاری ػل

  نهکو اػت ةؼّار غادی ةاؾض نحل ؾصفی کٌ دچار ػظنا شُردگی اػت غالِم اهلٌّ ػل،

نػهُالو نّکظهب ػل رٌِ ٍا را درگّظ نی کيض هغالنت  .غالنتَای اِو ةّهاری ةؼتگی ةٌ اِو دارد کٌ نّکظهب ةٌ کضام غضُ زهلٌ کظدً اػت
غالِم غتارتيض از: ضػف ِا شؼتگی زِاد، کاٍؽ هزن، ٍفتٌ ، درد كفؼٌ ػّيٌ ، شلط شُىی ػاِظ 3ٍای ػل رُِی ؾانل: ػظفٌ ؾضِض ةّؽ از 

از دػت دادن اؾتَا، تب، لظز ه غظق ؾتاىٌ کٌ التتٌ گاٍی نهکو اػت ةا ٍّچکضام از غالئم فُق ٍهظاً ىتاؾض ةلکٌ ةضهن غالنت ه تيَا از 
زن ٍهظاً ةاؾض نهکو اػت فظد غالِهی ظظِق غکغ اتفاكی رٌِ تؿصّص دادً ؾُد ه ةا اِيکٌ ةضهن ػظفٌ ه غالئم رُِی ه تيَا ةا کاٍؽ ه

 .نحل دردی کٌ در ىازٌّ كفؼٌ ػّيٌ اػت ه ةا ىفغ کؿّضن ه ػظفٌ اِذاد ه تؿضِض نی ؾُد داؾتٌ ةاؾض

 .ب ( آىچٌ غهُم نظدم ةاِض در نُرد ةّهاری ػل اىذام دٍيض

 : دَت پّؿگّظی ه کيتظل ةّهاری ػل اكضانات زِظ ـُرت نی گّظد

ژ در ةضه تُلض ه در ِک  ث ٍای کؿُری هاکؼو ب ژ( تعرِق نی ؾُد. ةا تُدٌ ةٌ دػتُرالػهل ث ُلض هاکؼو ػل )بةٌ کُدکان در ةضه ت .1
 .ؾُد ىُةت ةٌ کُدک تعرِق نی

  .ةّهار زتهاو ةاِض از ناػک اػتفادً کيض .2

  .ةّهار ةاِض از ةُػّضن کُدکان شُدداری کيض .3

  .ضاز پظاکيضگی شلط در ٍُا ه زنّو شُدداری کي .4

  .نتارزً ةا ةّهاری اِضز، زِظا اِو ةّهاری نُدب ؾُّع نُج دضِض از ةّهاری ػل گظدِضً اػت .5

غانل ةّهاری ػل ةّؿتظ از ظظِق ػظفٌ فظد نتتال در ٍُا پصؽ نی ؾُد ةياةظاِی فظد نتتال ٍيگام ػظفٌ ِا غعؼٌ ةاِض دلُی دٍان ه ةّيی 
شُد را ةگّظد، تا كعظً ٍاِی کٌ زاهی نّکظب ػل ٍؼتيض، در ٍُا پصؽ ىؿُىض چظا کٌ اگظ فظد دِگظی کٌ ىعدِک فظد نتتال اػت، اِو 

ق کيض، ةاغث اةتالی اه شُاٍض ؾض. ةياةظاِو افظاد نتتال ٍيگام غعؼٌ ه ػظفٌ ةاِض ٍهّؿٌ ةظای پُؾاىضن دٍان ه ةّيی كعظً ٍا را اػتيؿا
 .شُد از دػتهال اػتفادً ىهاِيض ه پغ از آن، دػت ٍای شُد را ةا دكت ةؿُِيض

 از ؾظهع نفظف دارهٍا دِگظ شعظ ػظاِت هدُد ىضاردالتتٌ اِو ةٌ آن نػيا ىّؼت کٌ فظد نتتال ةٌ ػل ةاِض كظىعّيٌ ؾُده ةػض از ده ٍفتٌ 

ٍفتٌ ،  3فظد نتتال ةٌ ػل ةػض از ىهُىٌ گّظی شلط ه آزناِؽ كفؼٌ ػّيٌ تؿصّص دادً نی ؾُد فظدی کٌ غالئهی ناىيض ػظفٌ ؾضِض ةّؽ از 
ؾتاىٌ دارد ةاِض ةٌ نظکع ةَضاؾتی  درد كفؼٌ ػّيٌ ، شلط شُىی ، ضػف ِا شؼتگی زِاد، کاٍؽ هزن، از دػت دادن اؾتَا، تب، لظز ه غظق

ط درناىی ِا شاىٌ ةَضاؾت نظادٌَ ىهاِض تا از اه ىهُىٌ شلط گظفتٌ ؾُد از فظد ػٌ ىهُىٌ گفتٌ نی ؾُد اهلّو ىهُىٌ ٍهان رهز نظادػٌ از شل



ىٌ ةگّظد ه ىهُىٌ ػُم نُكع فظد گظفتٌ نی ؾُد ِک ظظف ىهُىٌ گّظی ةٌ فظد دادً نی ؾُد تا ـتخ رهز ةػض در زالی کٌ ىاؾتا اػت ِک ىهُ
  نظادػٌ در رهز دهم از فظد گظفتٌ نی ؾُد ه ىهُىٌ ٍا ةٌ آزناِؿگاً فظػتادً نی ؾُىض

ةػض از تؿصّص ةّهاری تُػط پعؾک فظد تست درنان كظار نی گّظد فظد ةاِض ةعُر کانل دػتُرات پعؾک را رغاِت کيض تا دارهٍا ةٌ 
 .ػل ىکات زِظ اٍهّت داردةّهاری اه نُجظ ةاؾيض در زنّيٌ درنان 

رژِم دارهِی ػل، اغلب ؾانل چيض دارهاػت کٌ نّکظهب ػل ىؼتت ةٌ آىَا زؼاس اػت. اِو دارهٍا ةاِض ٍهظاً ٍم نفظف ؾُىض تا اجظ  -1
 .الزم را داؾتٌ ةاؾيض. اػتفادً ىانيظم دارهٍا ةاغث نی ؾُد نّکظهب ػل ىؼتت ةٌ اِو دارهٍا نلاهم ؾُد

ٍاِؽ را ةٌ ظُر نيظم ه دكّق، ظتق دػتُر پعؾک نفظف کيض . چُن درـُرت نلاهنت نّکظهب ػل ىؼتت ةٌ دارهٍای ةّهار ةاِض داره -2
 .نُدُد تلظِتا نی تُان گفت دِگظ ٍّچ دارهی کانال نؤجظی ةظای درنان ػل هدُد ىصُاٍض داؾت

ت درنان را ػپظی کيض. اِو دهرً ةٌ ـُرت دهرً درنان ػل کهی ظُالىی اػت. ةياةظاِو ةّهار ةاِض زُـلٌ داؾتٌ ةاؾض ه تهام نض -3
درنان چَار دارهِی تا ده ناً ه ةػض از آن درنان ده دارهِی تا چَار ناً اػت انا نهکو اػت در نُاردی اِو درنان تا ده ػال ىّع ظُل 

 .ةکؿض

ال ةٌ ةّهاری ػل اػت ةٌ دلّل اِيکٌ ػّؼتم نحتت اػت ِػيی غانل ةّهاری اِضز را درِافت کظدً اػت ةّؿتظ در شعظ اةت  فظدی کٌ اچ ای هی
 دفاغی ةضن در چيّو ؾصفی ضػّف اػت ةياةظاِو ةضن ىهی تُاىض ةا نّکظهب دضِض ةٌ شُةی نتارزً کيض

  ؾظاِط اتاق ىگَضاری ةّهار ػلی

  .ىُر شُرؾّض ةٌ نلضار کافی ةٌ داخ اتاق ىفُذ کيض

  ةٌ اىضازً کافی پيذظً داؾتٌ ةاؾض

 .اق ةّهار شُدداری کيّضاز ةؼتو پيذظً ات

 : ةاهرٍای غلط در ةارً ػل  

  ةّهاری ػل از ظظِق دػت دادن، اػتفادً از دػتؿُِی ه ِا كاؾق ه ظظف نؿتظک پصؽ نی ؾُد  -

 پاػخ : ةّهاری ػل از راً تيفؼی پصؽ نی ؾُد ه ىّاز ةٌ دضا کظدن ظظف غطای فظد نتتال ىّؼت

فظدی کٌ ةٌ نضت چيضِو ٍفتٌ دارهٍاِؽ را نفظف کظدً اػت ظتّػتاو دِگظ ةّهاری ػل را نيتؿظ ىهی کيض ه پعؾک ةٌ هی شُاٍض گفت کٌ 
 چٌ نُكع ٍهظاٍان هی را شعظ اةتال تَضِض ىهی کيض

 


