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 .ؿًَذ هی هشخص ػول اص پغ سٍص یب سٍص ّوبى گیشًذ هی قشاس هشٍاسیذ آة خشاحی ػول تحت کِ ثیوبساًی هؼوَالً

 .کشد خَاّذ کوک خشاحی ػول اص هطلَة ًتیدِ گشفتي خْت ؿوب ثِ صیش ًکبت ثِ تَخِ

 :داسد ثؼتگی خشاحی ػول ًَع ثِ فؼبلیت ّب  هحذٍدیت

 کٌیذ خَدداسی ؿکن، سٍی ثِ یب ٍ ؿذُ ػول کِ چـوی ػوت ثِ خَاثیذى اص . ثخَاثیذ پـت ثِ خشاحی ػول اص پغ. 

  ًوبئیذ پشّیض  هضاج اخبثت ثٌْگبم صدى صٍس ٍ  ػش ًبگْبًی ٍ ؿذیذ  تکبى ، ػطؼِ ، ػشفِ اص. 

 کٌیذ خَدداسی ػٌگیي اؿیبی کشدى ثلٌذ ٍ ػخت کبسّبی اًدبم اص ػول اص پغ.  

  خَاًذى ًوبص  

چـن  ػفًَت ٍ آلَدگی ایدبد ثذلیل خبک، سٍی ثش تیون.)اػت ثالهبًغ ػٌگ سٍی ثش فقط ٍ تیون ثب ػول سٍص اص خَاًذى ًوبص

 داًـگبُ ػلَم پضؿکی ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی تْشاى

   هذیشیت اهَس پشػتبسی–هؼبًٍت دسهبى 

 بیمارستان فارابی
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 (. ثبؿذ هی هوٌَع 

ثِ  دػت ثب سا هْش ٍ کٌیذ خَدداسی کشدى ػدذُ اص اصػول پغ ّفتِ یک تب لزا. ثبؿذ هی حذکوشهوٌَع اص ثیؾ ؿذى خن

. کٌیذ ًضدیک پیـبًی 

 هطبلؼِ ٍ تلَیضیَى توبؿبی 

. اػت ثالهبًغ ًکٌذ، خؼتِ سا ؿوب کِ خبئی تب کبهپیَتش ثب کبس ٍ تلَیضیَى توبؿبی کبفی، ثیٌبئی داؿتي صَست دس 

 هَاد آسایـی

ٍ  ًوبئیذ خَدداسی چـن اطشاف دس...( سٍغٌی هَاد سًگی، لٌضّبی هصٌَػی، هظُ سیول، ػشهِ،  )آسایـی هَاد کبسثشدى اص ثِ

. کٌیذ ػئَال هؼبلح پضؿک اص آًشا ؿشٍع صهبى 

 غزایی سطین

. کٌیذ خلَگیشی یجَػت ایدبد اص آة ٍ هیَُ ػجضی، هٌبػت هیضاى خَسدى ثب. ًیؼت غزایی سطین تغییش ثِ ًیبصی خشاحی اص پغ 

 چـن پالػتیکی هحبفظ یب چـوی ؿیلذ

 ًوَدى خـک  اص پغ ٍ ؿؼتِ صبثَى ٍ آة ثب آًشا سٍصاًِ. اػت ؿؼتـَ قبثل  چـن پالػتیکی هحبفظ یب چـوی     ؿیلذ 

 .ثگزاسیذ چـن سٍی ثِ 

اػتفبدُ  آفتبثی ػیٌک اص سٍص طَل دس ٍ ثبؿذ ؿوب چـن سٍی خَاة ٌّگبم خشاحی ػول اص پغ ّفتِ 4 الی  3 ؿیلذ ثبیذ

. اػت حؼبع خَسؿیذ ًَس ثِ ًؼجت ؿذُ ػول چـن صیشا  ؿَد، اریت کوتش ؿوب چـن تب کٌیذ  

 

 

  ٍ هطبلؼِ خْت ًضدیک ػیٌک ثِ احتیبج خشاحی ػول اص پغ لٌض، ثب تَام هشٍاسیذ آة ػول ثَدى آهیض هَفقیت صَست دس
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. ثبؿذ هی ػیٌک ثِ ًیبص ًیض دٍس دیذ ثشای گبّی. ؿَد هـَست پضؿک ثب ثبیذ  کِ اػت ًضدیک کبسّبی

    اػتحوبم

صَست  ٍ ػش ثدض ثذى توبم ػول،  اص پغ اٍل سٍص ّوبى اص هی تَاًیذ اهب. کٌیذ ػئَال خَد پضؿک اص حتوب سا کشدى حوبم صهبى

.  ًگیشد  قشاس ضشثِ هؼشض دس صَست ٍ ػش ًپبؿذ ٍچـن، چـن داخل ثِ آة کِ اػت ایي هْن. ثـَییذ سا 

ؿبهپَ  اص فقط ثبؿیذ داؿتِ تَخِ الجتِ کٌیذ اػتحوبم کبهل طَس ثِ تَاًیذ هی ػول، اص پغ سٍص دُ الی ّفتِ یک پضؿک ًظش ثِ ثٌب

. ًوبئیذ اػتفبدُ ثچِ 

: الزم های  توصیه

  ٍهَخت کٌذ ایدبد تذاخل صخن، طجیؼی تشهین سًٍذ دس اػت هوکي صیشا کٌیذ، خَدداسی چـن دادى فـبس ٍ هبلیذى اص .1

 . ؿَد چـن خبسؽ ٍ ػَصؽ

 .ًوبییذ دقت هدذد ٍیضیت صهبى ثِ .2

 .ًوبییذ هشاخؼِ حتوب پضؿک، تَػط ؿذُ تؼییي تبسیخْبی دس ػول، اص ثؼذ هؼبیٌبت خْت .3

 دس کِ ؿَد هی صدُ ثخیِ چٌذ یب یک گبّی اهب ؿَد هی اًدبم ثخیِ ثذٍى هشٍاسیذ آة خشاحی ػول هَاسد، اکثش دس  .4

 .هی ؿَد ثشداؿتِ هؼبیٌِ حیي دس ٍ ػشپبیی صَست ثِ ثؼذ ّفتِ چٌذ فبصلِ 

 طبیعی غیر های نشانه و عالئم 

ثذتش  صَست دس ٍلی ثبؿذ ثْجَدی ػوت ثِ ػول اص پغ سٍصّبی دس چـن ًبساحتی ٍ دیذ تبسی کِ داسین اًتظبس کلی طَس ثِ

: ًوبییذ هشاخؼِ پضؿک ثِ فَسا صیش هَاسد ثب ؿذى هَاخِ یب ٍ ؿذى 

. ثؼتِ چـوبى ثب یب تبسیک اتبق دس( آػوبى ثشق هثل) ًَساًی ّبی خشقِ دیذى - 

 .دیذ تبسی ٍ دٍثیٌی ، ثیٌبیی کبّؾ-  

 . یبثذ ًوی ثْجَد هؼکي ثب کِ چـن ؿذیذ دسد - 

 آى اص چشکی تشؿح  ٍ چـن ؿذیذ  ػَصؽ  ٍ قشهضی - 

 اؿیب دیذى ّن دس-  

 ثیٌبئی هیذاى هختلف خْبت دس سًگ ػیبُ ًقبط حشکت-  

 چشاغْب اطشاف دس ّبلِ دیذى-  
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 چشمی های قطره از استفاده صحیح نحوه

اًگـت  ثب سا خَد تحتبًی پلک ، کٌیذ خن ػقت ثِ کوی سا خَد ػش ، ثـَئیذ ثخَثی صبثَى ٍ آة ثب سا خَد دػتْبی اثتذا

دػت  ثِ چکبى قطشُ ًَک توبع اص . ثچکبًیذ قطشُ یک ؿذُ ایدبد حفشُ دس ؿَد ایدبد کَچکی حفشُ تب ثکـیذ پبییي اؿبسُ 

 .کٌیذ خلَگیشی پلکْب لجِ یب 

 

کبّؾ  ٍ  داسٍ ثْتش خزة ثبػث کبس ایي داسیذ ًگِ ثؼتِ آساهی ثِ دقیقِ 3 تب 2 ثوذت سا چـوبًتبى قطشُ چکبًذى اص پغ

. گشدد هی آى ػَاسض

 

 .ثگزاسیذ فبصلِ دقیقِ پٌح آًْب هبثیي کٌیذ اػتفبدُ ػبػت یک دس سا هتفبٍت قطشُ  دٍ کِ ثَد ًیبص اگش

  تْیِ داسٍخبًِ اص آًشا هدذدا تَاًیذ هی دسهبى، دٍسُ تکویل اص قجل ٍ پضؿک ثِ ؿوب هشاخؼِ اص قجل قطشُ اتوبم صَست دس

. ًوبئیذ

. ثیبًذاصیذ دٍس اًشا ثؼذ یکوبُ الی ّفتِ ػِ قطشُ، دسة کشدى ثبص اص پغ

اػتشیل  گبص ثب چـن کشُ ثِ فـبس ثذٍى ٍ چکبًذُ کلَثیَتیک یب کلشاهفٌیکل قطشُ چٌذ ّن ثِ ّب پلک چؼجیذى صَست دس

. کٌیذ پبک سا ؿذُ ًشم تشؿحبت.( ًوبئیذ تْیِ تَاًیذ هی داسٍخبًِ اص کِ اػتشیل هبًٌذ تَسی ثبفت)

 


