
 

 آهبلیوپی  یب تنبلی چطن  چیست؟

سبل لجل ٍجَد داشتِ استت، تٌجلتی چتشن دس        000تٌجلی چشن یب آهجلیَپی ، اططالحی است وِ  اص  
تَاًتذ دیتذ    حمیمت یه ًَع هؼلَلیت چشوی است، ػلیشغن ایٌىِ ظبّش چشن سبلن  است، ثیوتبس ًوتی     

ّبی ثیٌبیی استت وتِ هؼوتَبه ثتِ        دلیل ایي ثیوبسی اختالل دس تىبهل سیستن ٍ ساُ.  وبهل داشتِ ثبشذ
ای ًظیش اًحشاف چشن، ػیَة اًىسبسی ثبب یب غیشلشیٌِ ٍ یتب وتذٍسق لتسوتْبیی اص           ػلت ػَاهل صهیٌِ

ایتي ثیوتبسی ا تش ثوَلتغ        .  آیذ  افتذ، ثَجَد هی اتفبق هی(  سبلگی 6-7صیش )چشن وِ دس دٍساى وَدوی 
دسطتذ    0/5تتب     0ثیي  .   ای وِ روش شذ سا، اص ثیي ثشد   تشخیض دادُ شَد، لبثل دسهبى است ٍ ثشای دسهبى آى ثبیذ ػَاهل صهیٌِ

 .افشاد جبهؼِ ثِ ایي ثیوبسی هجتال ّستٌذ

 تب چه سنی تنبلی چطن قببل درهبى است؟

تتش ًٍتیهتِ ثْتتش      سبلگی  تتشخیض دادُ شتَد، دسهتبى آستبى             3-5دس طَستی وِ آهجلیَپی دس اٍایل دٍساى وَدوی یؼٌی لجل اص   
 .خَاّذ ثَد

 آهجلیَپی چگًَِ دسهبى هی شَد؟
تشیي ایي ػَاهل ػجتبستتٌتذ اص ػتیتَة اًتىتستبسی ثتبب، اًتحتشاف                       ای سا دسهبى وشد وِ هْن ثشای دسهبى آهجلیَپی ثبیذ ػبهل صهیٌِ

دس .  شتَد    سبص دسهبى آهجتلتیتَپتی هتی        ّبی فَق صهیٌِ چشوْب،وذٍسق لشًیِ یب وذٍسق ػذسی چشن، ثٌبثشایي سفغ ػَاهل ٍ ثیوبسی
 .تَاًذ اًحشاف چشن سا اطالح وٌذ ثشخی اص هَاسد تهَیض ػیٌه هٌبست هی

ایي دسهبى طفل سا ههجتَس  .  ثٌذًذ تش سا طی یه ثشًبهِ خبص هی ثب یه چشن ثٌذ یىٌَاخت ٍ چسجٌذُ، چشن لَی:  پَشبًذى چشن  -
تش سا ٍاداس ثِ ػول ثیٌبئی ٍ دیذى وشدُ ٍ دس ًتیهِ ثستي چشن لَیتش، چشن ضؼیف.  وٌذهی(  تٌجل) ثِ استفبدُ اص چشن آهجلیَح 

 .وٌذ ثِ تىبهل لسوتی اص هغض وِ هسئَل دسن ثیٌبئی است ووه هی
. شتَد دس هَاسد ًبدس وِ اهىبى پَشبًذى چشن ثِ ػلت همبٍهت وَدن ٍجَد ًذاسد، اص ایي لطتشُ استتتفتبدُ هتی         :  لطشُ آتشٍپیي  -

 .شَدپَشبًذى چشن ٌَّص ّن ثِ ػٌَاى سٍش استبًذاسد دسهبى تٌجلی چشن تلمی هی
ثستي چشن، جبیگضیي استفبدُ اص ػیٌه ًوی شَد، تهَیض ػیٌه ثِ هٌظَس دسهبى ػیت اًىسبسی چشن ٍ ثستي چشن جْتت دسهتبى     

 .تٌجلی چشن وبسثشد داسد
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 چطور چطن بنذ روي چطن گذاضته هی ضود؟ 
تَاًتذ اص     ثٌذ ثبیذ سٍی چشن سبلن  زاشتِ شَد، اطویٌبى حبطل وٌیذ وِ وتَدن شتوب ًوتی          چشن

ثٌتذ    صًتذ، ػتالٍُ ثتش استتفبدُ اص چتشن             ا ش ثچِ شوب ػیٌته هتی       . اطشاف پبًسوبى دصدوی ًگبُ وٌذ
وتِ آهتَصش دادُ شتذُ ثبیتذ ػیٌته              ّوتبًطَسی (.  ثٌتذ   حتی سٍی چتشن   )ّویشِ ثبیذ ػیٌه ثضًٌذ  

 .استفبدُ شَد

 .ثستي چشن ا ش ثطَس طحیح اًهبم ٍ اص سٌیي وَدوی ششٍع شَد خیلی هَثش است
پشق وشدى حَاس وَدن، تشَیك اٍ، ووه داٍطلجبًِ ثِ اٍ ٍ جبیضُ دادى هوىٌست ثِ ّوىبسی وتَدن       

 . جْت ثستي چشن ووه وٌذ
ای ػول وٌین وِ وَدن آى سا یه ثبصی تلمتی ًوبیتذ، ثتِ ّویتي              ثشای ّوىبسی ثْتش وَدن ثبیذ ثِ  ًَِ

ثسیبس هْن است وِ ثستي   .  هٌظَس چشن هشبثِ دس ٍالذیي یب ػشٍسه ًیض ّوضهبى ثب وَدن ثستِ شَد
 .چشن تشن ًشَد

 

 :احتیبطبت السم

آهتیضی یتب خَاًتذى تتشَیك          ّبی ثیٌبیی هبًٌتذ ًمبشتی، سًت         ثٌذ داسد ثبیذ ثِ اًهبم دادى فؼبلیت  صهبًی وِ چشن وَدن شوب چشن
 .شًَذ

ثخبطش داشتِ ثبشیذ، چَى چشن سبلن ثستِ شذُ است ٍ چشن تٌجل دیذ ووتشی داسد پس دیذ وَدن شتوب ووتتش اص حبلتت ػتبدی            
وٌذ، دس آشپضخبًِ ٍ غیشُ ثبیذ اًهتبم    ّب، ٍلتی وِ وَدن دس ثیشٍى اص هٌضل ثبصی هی است، احتیبطبق ٍ پیشگیشی بصم دس جبدُ، پلِ

 . یشد تب دچبس حبدثِ ًشَد

 4تب  3ثشای جلَ یشی اص تٌجلی چشن، وَدن ثبیذ ثؼذ اص تَلذ دس صایشگبُ تَسط هتخظض وَدوبى ٍ دس سٌیي 
 .سبلگی تَسط چشن پضشه هؼبیٌِ شَد 3تب  0هبّگی ٍ 

 ، سیز نظز دکتزاحوذ عبهزي عضو هیئت علوی و استبدیبر گزوه چطن پشضكی(سزپزستبر بخص استزابیسن)، سیذه فزیذه سوبیی(آهوسش به بیوبر)سوپزوایشر آهوسضی سینب چبوضی

 واحذ  آهوسش به بیوبر دفتز پزستبري بیوبرستبى فبرابی
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