صخن ّای دستگاُ گَاسش تِ صخن ّایی گفتِ هی ضَد

 هػشف آسپشیي

 احساس گشسٌگی

وِ دس هؼذُ ٍ دٍاصدِّ تَجَد هی آیذ .دٍاصدِّ دس

 استؼوال دخاًیات

 سَء ّاضوِ

اتتذای سٍدُ وَچه لشاس داسد .سطح تیشًٍی هؼذُ ٍ

ًَ ضیذى الىل

دس غَست تشٍص خًَشیضی اص دستگاُ گَاسش ػالئن ضاهل

دٍاصدِّ تَسط یه الیِ آستش هاًٌذ پَضیذُ ضذُ است.

 ساتمِ خاًَادگی

استفشاؽ خًَی ٍ هذفَع تیشُ سًگ هی تاضذ.

ٍظیفِ ایي الیِ هحافظت هؼذُ ٍ دٍاصدِّ دس تشاتش اسیذ

طثك آخشیي پژٍّص ّا استشس دس تشٍص صخن ّا

هؼذُ هی تاضذ اگش ایي الیِ اص تیي تشٍد اسیذ هؼذُ تِ

ًمطی ًذاسد.

تافت هؼذُ ٍ دٍاصدِّ آسیة هی سساًذ ٍ تاػث تطىیل

تشخیص
لطؼی تشیي ساُ تطخیع اًذٍسىَپی هؼذُ ٍ دٍاصدِّ

صخن هی ضَد.

عالئم

ال حیي اًذٍسىَپی ًوًَِ تشداسی اص تافت
هی تاضذ .هؼوَ ً

تذى ضوا تشای ّضن غزا اسیذ لَی تَلیذ هی وٌذ وِ

ضایغ تشیي ػالهت دسد دس ًاحیِ هؼذُ هی تاضذ الثتِ

اًجام هی ضَد تا جْت ضٌاسایی ػفًَت اچ پیلَسی

یه آستش لسوت داخلی هؼذُ ٍ اثٌی ػطش ضوا سا

ویفیت دسد دس افشاد هختلف هتفاٍت هی تاضذ ٍ تشخی

تشسسی ضَد .سایش آصهایطات ػثاستٌذ اص:

هحافظت هی وٌذ .اگش ایي آستش اص ّن گسیختِ ضَد

افشاد اغالً دسد سا تجشتِ ًوی وٌٌذًَ .ع دسد تستگی تِ

 آصهایص خَى جْت تطخیع ون خًَی ًاضی اص

ایي اسیذ هی تَاًذ تِ دیَاسُ ّا آسیة تضًذ ٍ تاػث

هحل صخن داسد هوىي است تػَست سَصش سش دل یا

ایجاد التْاب یا صخن ضَد.

دسد صیش دًذُ ّا تاضذ ّوچٌیي دسد ّا تالفاغلِ پس اص

خًَشیضی دستگاُ گَاسش
 آصهایص هذفَع جْت تطخیع خَى دس هذفَع

غزا خَسدى یا ٌّگاهی وِ هؼذُ خالی است اتفاق هی
علل

افتذ .گاّی دسد دس ًیوِ ضة تَلَع هی پیًَذد ٍ

درمان

ضایغ تشیي ػلت ػفًَت تا یه ًَع هیىشب تِ ًام اچ پیلَسی

تاػث تیذاس ضذى فشد اص خَاب ضَد .سایش ػالئن

ّذف اص دسهاى تشهین صخن ،تشطشف ضذى ػالئن،

هی تاضذ .روش ایي ًىتِ ضشٍسی هی تاضذ وِ ّویطِ اچ

ػثاستٌذ اص:

پیص گیشی اص ػَد هجذد صخن ،دسهاى ػفًَت اچ

پیلَسی تاػث ایجاد صخن ًوی ضَد .ػلل دیگش ػثاستٌذ اص:

 هػشف داسٍّای ضذدسد غیش استشٍئیذی هثل
تشٍفيً ،اپشٍوسي ٍ دیىلَفٌان

 واّص ٍصى

پیلَسی ٍ پثص گیشی اص تشٍص ػَاسؼ هی تاضذ .جْت

 تی اضتْایی

سسیذى تِ ایي اّذاف داسٍّای ضذ اسیذ هثل ضشتت

 استفشاؽ

آلَهیٌیَم ام جی اس ،لشظ ساًیتیذیي ،وپسَل

آهپشاصٍل ٍ داسٍّای ضذ آًتی تیَتیه تجَیض هی ضَد.

 اگش ًَضیذى چای ٍ لَُْ تاػث تطذیذ ػالئن

دس غَستی وِ داسٍ دسهاًی هَثش ًثاضذ جشاحی اًجام هی

هی ضَد اص ًَضیذى آى خَدداسی وٌٌذ.
 دٍسُ داسٍ دسهاًی تِ ٍیژُ آًتی تیَتیه ّا سا

ضَد.

تىویل وٌٌذ حتی اگش ػالئن تْثَد یافتِ
تاضٌذ.

عوارض
ػَاسؼ ػثاستٌذ اص:

 ضذ دسد ّا سا فمط طثك ًظش پضضه استفادُ

زخم معذه

 دس غَست هطاّذُ ػالئن صیش حتواً تِ پضضه

و

وٌٌذ.

 خًَشیضی
 پاسُ گی

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

هشاجؼِ وٌٌذ:

روش ایي ًىتِ ًیض ضشٍسی هی تاضذ وِ ػفًَت اچ
پیلَسی دس غَستیىِ دسهاى ًطَد احتوال تشٍص سشطاى

 هذفَع سیاُ یا تیشُ سًگ

هؼذُ سا تِ ضذت افضایص هی دّذ.

 استفشاؽ خًَی یا ّوشاُ تا داًِ ّای

دوازدهه

لَُْ ای سًگ ضثیِ داًِ لَُْ
توصیه های مهم
افشادی وِ ساتمِ صخن ّای هؼذُ ٍ دٍاصدِّ داسًذ تایذ
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