الف .تعریف :
ایي ػاسضَ ُا هادسصادی هیثاؽٌذ.دسحالت طثیؼی
دعتگاٍ ػقثی اص الیَ خاسخی تؾکیل دٌُذٍ خٌیي دس
سحن هادس دسعت هیؾْد.دعتگاٍ ػقثی اتتذا تَ فْست
ؽیاس ّ فشّ سفتگی دس ایي الیَ ایداد هیؾْدّ عپظ تا
سؽذ آى تقْست لْلَ ای دس هیآیذ ّسّی ایي لْلَ
ػقثی تؼذا تا الیَ ُای خاسخی ( اعتخْاى ّ ػضالت ّ
پْعت ) پْؽیذٍ هیؾْد .چٌاًکَ دس تؾکیل لْلَ ػقثی
اؽکالی ایداد ؽْد ّیا الیَ ُای پْؽاًٌذٍ آى تَ خْتی
تؾکیل ًؾْد ،ػاسضَ هٌٌگْ عل ّ یا هیلْهٌٌگْعل
ایداد هیؾْد.ایي ػاسضَ تَ فْست یک تشخغتگی دس
پؾت ًْصاد دیذٍ هیؾْد کَ داسای هایؼی دس داخل آى
اعت.ایي تشخغتگی تمشیثا هذّسّکن ّتیؼ ًین کشّی
اعت.دسفْستیکَ داخل ایي ػاسضَ لغوتی اص ًخاع ًیض
ّخْد داؽتَ تاؽذ تَ آى هیلْ هٌٌگْ عل هیگْیٌذ.دس
ایي حالت ًخاع ًیض غیشطثیؼی اعت.اگش دس ایي تْدٍ فمظ
هایغ ًخاػی ّخْد داؽتَ تاؽذ تَ آى هٌٌگْ عل گفتَ
هیؾْد .دس حالت اّل دس ًاحیَ اتقال عش تَ عتْى
فمشات ًیض تغییشات غیش ػادی هادسصادی دس عاختواى
داخلی آى دیذٍ هیؾْد.دس  %٨٥هْاسد ایي ػاسضَ دس
ًاحیَ پؾتی کوش ّپاییٌتشّدس  %١٠هْاسد دس پؾت
ّدس تمیَ هْاسد دس ًاحیَ کوشی دیذٍ هیؾْد

ب .شیوع :
ایي ػاسضَ دس یک یا دّ ًْصاد اص ُش ُضاس تْلذ تْلذ
صًذٍ دیذٍ هیؾْد .اهشّصٍ تا تدْیض هکول تَ هادساى
تاسداسخِت خلْگیشی اص تْلذ ًْصاداًی تا (خقْفا
اعیذ فْلیک ) ؽیْع آى کاُؼ یافتَ اعت ّ دس تشخی
هوالک تَ ًقف سعیذٍ اعت.
ّالذیٌی کَ فشصًذ اّل آًاى دچاس ایي ػاسضَ اعت
،احتوال داؽتي ایي هؾکل دس فشصًذ تؼذی اًِا -٢% ١
%اعت.
پیذایؼ ایي ًاٌُداسی دس اّایل حاهلگی ّدس سّص ُای
١٨تا ٢٧آى اعت.

د .دسهاى :
ج .پیؾگیشی :
تَ صًاًی کَ احتوال اتتالی فشصًذ آًاى صیاد اعت اص
یکواٍ لثل اص تشًاهَ سیضی خِت حاهلگی ّ دس طْل ٣
هاٍ اّل حاهلگی هقشف اعیذ فْلیک تْفیَ هی ؽْد .
ایي دعتَ اص صًاى ػثاستٌذ اص :
. 1خاًن ُایی کَ خْدؽاى ایي ػاسضَ ساداؽتَ اًذ
. 2خاًن ُایی کَ ُوغش آًاى ایي ػاسضَ ساداؽتَ اًذ
ّ .٣خْد ایي ػاسضَ دس الْام ًضدیک
ّ .٤خْد دیاتت ًْع  ١دس هادس
 .٥تؾٌح تحت دسهاى تا کاس تا هاصپیي یا ّالپْسات عذین
. ٦خاًن ُای چاق
هیضاى هْسد ًیاص سّصاًَ تذى تَ اعیذ فْلیک  ٠/٤هیلی
گشم اعت  .لزا الصم اعت ُوَ صًاًی کَ کَ احتوال
حاهلگی داسًذ سّصاًَ اص ایي همذاس ّیتاهیي اعتفادٍ کٌٌذ
هیضاى احتیاج سّصاًَ تَ ایي ّیتاهیي دس حاهلگی ّ ٠/٦
دس ؽیش دادى  ّ ٠/٦دس صًاى تا احتوال ًمایـ لْلَ
ػقثی  ٤هیلی گشم اعت .اعتفادٍ اص دخاًیات تاػث
کاُؼ خزب ّیتاهیي هیؾْد .تشای تاهیي ّیتاهیي هْسد
ًیاص تذى تایذ اص لشؿ اعیذ فْلیک اعتفادٍ کشد.
اعتفادٍ اص تشکیثات هْلتی ّیتاهیي تشای تاهیي اعیذ
فْلیک هْسد ًظش تاػث هغوْهیت تا عایش ّیتاهیي ُا
هی ؽْد .
اعتفادٍ اص تشخی داسُّا هثل فٌی تْئیي ،کاستاهاصپیي،
پشیویذّى ،فٌْتاستیتال ّعذین ّالپْسات تاػث کاُؼ
اثش اعیذ فْلیک هیؾْد.

ػول خشاحی دس فْست داؽتي تشؽح هایغ هغضی
ًخاػی اص هحل ضایؼَ دس ُواى عاػات اّلیَ تایذ
فْست گیشدّ.دستیواساًی کَ ًؾت هایغ ًذاسًذ لثل اص
ػول اص ًظش للثی ػشّلی ّکلیْی تشسعی اًدام
هیؾْد.اگش تشهین دیشتشاًدام ؽْد ػْاسك تیؾتش
هیؾْد.سّػ خذیذ ػول خشاحی دس دّساى خٌیٌی دس
فْست تؾخیـ تَ هْلغ تا عًْْگشافی ّ هشالثتِای
دّساى تاسداسی اًدام هیگیشد.

هشالثتِای لثل اص ػول:
ُش چَ صّدتش پظ اص تْلذ کیغت سا تشهیذاسًذ .ایذٍ ال
اعت تشای خلْگیشی اص ػفًْت دس  24عاػت اّل اًدام
گیشد.هؼوْال دس  3سّص اّل تْلذ تشای تؾخیـ احتوالی
هؾکالت للثی ّ ػشّلی ػول سا تَ تؼْیك هیاًذاصًذ.
ًْصاد لثل اص ػول تایذ تَ پِلْ لشاس دادٍ ؽْد تَ هٌظْس
پیؾگیشی اص ایداد فؾاسسّی کیغت چٌاًچَ تا پْعت
پْؽیذٍ ًؾذٍ تاؽذ تایذ تا پاًغواى هشطْب اعتشیل
پْؽاًیذّ تا لشاس دادى یک حلمَ صیش ضایؼَ اص ّاسد
آّسدى فؾاس تش ضایؼَ تایذ خلْگیشی کشد.پیؾگیشی اص
ػفًْتْ فذهَ تَ کیغت ،ؽکٌٌذگی پْعت ّ ػفًْت
عیغتن ادساسیْ تاهیت تغزیَ،پیؾگیشی یا تشطشف کشدى
ػیْب عاق ّ هفافل ساى ّ تشسعی هذاّم اص ًظش تغییش
ّضؼیت ؽیشخْاس ّ ّخْد ػْاسك اعت..خِت
خلْگیشی اصػفًْت کیغت آلْدگی تا ادساس ّ دفْع

لغوت تٌاعلی سا تایذ کاهال تویض ًگِذاسی ًوْدُ.ش
گًَْ ػالین ػفًْت ادساسی ًظیش تة اعتفشاؽ ادساس کذس
یا تذ تْ تایذ تالفافلَ گضاسػ کشد.

ٍ .هشالثتِای تؼذ اص ػول :
پظ اص خشاحی ؽیشخْاس تایذ دس ّضؼیت دهش لشاس
هیگیشد تَ هٌظْس خلْگیشی اص ّاسد ؽذى فؾاس سّی
ؽکاف خشاحی هیثاؽذ.
ٌُگاهی کَ ًاحیَ ػول التیام یاتذ هیتْاى اص پْؽک
تشای تچَ اعتفادٍ کشد ّ تشای تغزیَ اّ سا دس آ؛ّػ
گشفت
تؼذاص ػول خشاحی تایذ دّس عش تَ طْس سّصاًَ اًذاصٍ
گیشی ؽْدًّیض تَ تشخغتگی هالج هْلؼی کَ ًْصاد
خْاتیذٍ اعت تْخَ
گشددُ.وچٌیي تَ تشخغتگی هحل ػول خشاحی ُن تایذ
تْخَ کشد.دس فْست ُش گًَْ ًؾت تشؽح اص هحل
خشاحی تایذ اطالع دادٍ ؽْد.

 .١تْسم یا تشخغتگی هالج
 .٢افضایؼ سّصاًَ دّس عش
ایي ػالین هشتْط تَ ُیذسّعفالی ُغتٌذکَ تایذ عشیؼا
دسهاى ؽًْذ ّگشًَ هٌدش تَ ػمة هاًذگی ؽذیذ رٌُی
هیؾْدُ.یذسّعفالی تَ حالتی گفتَ هیؾْد کَ هایغ
هغضی صیادتش اص حالت طثیؼی اعت.دس ١٥تا٢٠دسفذ
هْاسدًْصاداى پظ اص ػول دچاس ایي ػاسضَ
هیؾًْذًّیاص تَ ػول خشاحی ُیذسّعفالی پیذا هیکٌٌذ.
ّ .ػْاسك دیشسط :
تغییشات عتْى فمشات ّتغییش ؽکل آى دس تؼضی هْاسد
دیذٍ هیؾْد.لزا تایذدساتتذای تیواسی عپظ دس دّ
عالگی ّتؼذا پظ اص عي دتغتاى عتْى فمشات هْسد
هؼایٌَ لشاس گیشد
هْاسد دیگشی کَ هوکي اعت دس دسهاى هٌٌگْ هیلْ عل
هْسد تْخَ لشاس گیشد ػثاستٌذاص:
*دسهاى اختالالت دعتگاٍ ادساسی تْعظ اّسّلْژیغت
*دسهاى هؾکالت استْپذی تْعظ هتخقـ استْپذ
*دسهاى هؾکالت حشکتی تْعظ تین تْاًثخؾی
(فیضیْتشاپی ّ کاسدسهاًی)
*دسهاى هؾکالت اعفٌگتشی(تی اختیاسی هذفْع )تْعظ
فْق تخقـ خشاحی کْدکاى
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