
 ةّهاری لحٌ نيؿاء ةؼّاری از ةّهاری ٍاػت

 

اغلب افظاد ٍيگانی کٌ ػصو از ةَضاؾت ىانياػب دٍان ه دىضان پّؽ نی آِض، نؿکالتی ناىيض پُػّضگی دىضان ٍا، ىارازتی 
 .کيض نی شطُر آىَا ذٍو در دٍان ةض ةُی  لحٌ

ٍا در ػظاػظ ةضن ناىيض ةّهاری كلتی، دِاةت، غفُىت کارؾياػان نی گُِيض دٍان پظ از ةاکتظی نی تُاىض ةٌ ةظز اىُاع ةّهاری 
 شُىی ه زتی تُلض ىُزادان کم هزن ةّيذانض ه غلت ةؼّاری از آىَا ةّهاری لحٌ اػت.

 ىّع  اغلب نتتالِان ةٌ ةّهاری ٍای لحٌ ةٌ غفُىت ٍای نعنو»دّو کُىُر ةَضاؾت کار دٍان ه دىضان در کهتظِخ نی گُِض: 
 «هام ةضن نی تُاىض ةٌ شطظ ةّافتض.ت ػالنت گُىٌ ةضِو ه ٍؼتيض نتتال

تسلّلات رهزافعهن ىؿان نی دٍض ةّهاری لحٌ کٌ در ـُرت درگّظی اىؼاج ىگَضارىضً دىضان ةّهاری پظُِدهىتال ىانّضً نی 
ؾُد نی تُاىض دػتٌ گؼتظدً ای از ةّهاری ٍا را تؿضِض کيض. ةظاػاس اغالم نُػؼٌ نلی تسلّلات دىضاىی، دهذهٌ ه ـُرت 

 ،از ٍظ پيخ آنظِکاِی چَار تو ةٌ ةّهاری لحٌ نتتال اػت.
ةّهاری لحٌ از طظِق دظِان شُن در ةظهز ةّهاری ٍا ىلؽ دارد. ةاکتظی ٍای دٍان هارد گظدش شُن نی ؾُىض ه ةٌ ػاِظ 

اغث اِذاد كؼهت ٍای ةضن نی رهىض ه التَاب گؼتظدً ای اِذاد نی کييض. غفُىت ٍای دٍاىی ةا تسظِک دػتگاً اِهيی ةضن ة
التَاب در دِگظ كؼهت ٍای ةضن نی ؾُىض. نطالػات اشّظ ىؿاىگظ افعاِؽ شطظ اةتال ةٌ ةّهاری كلتی ه ػکتٌ در نتتالِان ةٌ 
غفُىت ٍای لحٌ اػت. ٍظچٌ غفُىت ؾضِضتظ ةاؾض شطظ ىّع ةّؿتظ نی ؾُد. ةّهاری لحٌ نلضار زِادی ةاکتظی تُلّض نی کيض. 

 ٌ ةاؾض ةاکتظی نی تُاىض كلب را گظفتار کيض.اگظ کؼی نؿکل درِچٌ كلب داؾت
 ٍهچيّو ةٌ ىظظ نی رػض ةّو دِاةت ه غفُىت ٍای لحٌ ارتتاطی هدُد داؾتٌ ةاؾض.

ةّهاران دِاةتی ةّؿتظ ةٌ ةّهاری ٍای لحٌ نتتال نی ؾُىض. دِان ةُنکانپ ةَضاؾت کار دٍان ه دىضان در اىذهو ةَضاؾت کاران 
غفُىت شُىی ىاؾی از ةّهاری لحٌ زتی نی تُاىض ةٌ پغ زدن اِهپليت نفيُغی کهک کيض ه  »دٍان ه دىضان آنظِکا نی گُِض:

 «نففل تػُِضی را ىّع از کار ةّيضازد
ػاِظ نسللان درِافتٌ اىض زىاىی کٌ ةّهاری لحٌ دارىض ازتهال زاِهان زهدرس در آىَا ده ةظاةظ ػاِظ زىان اػت. نؿکالتی ناىيض 

تُلض ه ىلاـی نادرزادی ىّع نی تُاىض ةظهز کيض. ةّهاری لحٌ در دهران ةارداری ازتهال ةظهز  پاِّو ةُدن هزن ىُزاد ٍيگام
 نؿکالتی را در دهران ةارداری ه زاِهان افعاِؽ نی دٍض.

ةّهاری لحٌ از ؾکل ؾاِع ه دعِی ژىژُِِت )غفُىت ىؼخ ىظم لحٌ( تا اؾکال دضی تظ پظُِدهىتّت )غفُىت ىؼخ ىظم لحٌ ةػالهً 
 ىگَضارىضً دىضان ه الّاف دهر دىضاىی( را در ةظ نی گّظد. اػتصُان

اِو ةّهاری نَهتظِو غلت از دػت دادن دىضان ٍا در ةعرگؼاالن اػت پُػّضگی دىضاىی غانل اـلی از دػت رفتو دىضان ٍا 
دػت رفتو  در ػيّو زِظ ػی ػالگی اػت ه ةّهاری ٍای لحٌ ه اىؼاج ىگَضارىضً دىضان ةػض از ػی ػالگی غانل اـلی از

دىضان ٍا نی ةاؾض. در اِو زالت دىضان نهکو اػت غاری از پُػّضگی ةاؾض هلی ةضلّل لق ؾضن )غفُىت لحٌ ه پظُِدىتّت( 
 ةاِؼتی از دٍان شارج ؾُد.

نؼُاک زدن ةطُر نظتب ه کانل ه اػتفادً از ىخ دىضان اهلّو اكضام دفاغی در نلاةلٌ ةا ةّهاری لحٌ اػت. تغطٌِ نياػب غاری 
 ز تيلالت ه ىُؾّضىی ٍای كيضی راً دِگظ نلاةلٌ ةا اِو ةّهاری اػت.ا

 اػّض نُدض در ةظشی ىُؾّضىی ٍای گازدار نی تُاىض ةٌ دىضان ه لحٌ آػّب ةظػاىض.



نفظف رهزاىٌ پيخ هغضً ػتعی ه نًُّ ٍای پظ الّاف ةٌ ػالنت دٍان ه دىضان کهک نی کيض ه تأنّو نُاد نػضىی ػطر دىضان 
 اهلٌّ پُػّضگی دىضان نُجظ اػت. ٍا در نظازل

هالضِو ةٌ هِژً کؼاىی کٌ ةّهاری لحٌ دارىض ىتاِض ةا کُدکان از ِک ظظف غطا ةصُرىض ِا آب ةيُؾيض. زتی غهل ػادً فُت 
کظدن ةٌ غطا ةظای شيک کظدن آن نی تُاىض ةاکتظی ٍای دٍان را از هالضِو ةٌ کُدک نيتلل کيض. نفظف آب زاهی فلُراِض 

از شهّظدىضان زاهی فلُراِض ىّع زائع اٍهّت اػت. نفظف آب ةطظی افظاد را از ِکی از ةَتظِو نياةع ةظای  ه اػتفادً
 پّؿّگظی از پُػّضگی دىضان نسظهم نی کيض.

غضم نفظف دشاىّات ه نؿظهةات الکلی ىّع ىلؽ نَهی دارد. ػّگارَِا ٍفت ةظاةظ غّظ ػّگارَِا ةٌ ةّهاری لحٌ نتتال نی ؾُىض ه 
 ً نظادػٌ نظتب ةٌ دىضان پعؾک نی تُاىض ةٌ تؿصّص ه درنان زهدٍيگام ةّهاری ٍای دٍان کهک کيض.ةاالشظ

  
 * دکتظ زهّض نّظ ؾهؼی )دظاح دىضاىپعؾک(

 * الَام ىُنّظی )کارؾياس ادارً ىظارت ةظ درنان(
  

 


