دس تیـتش هَاسد ًْاى تیضگی تا اختالالت طًتیىی وِ

اػت وِ دس ًتیدِ پیچیذى تیضِ تِ دٍس طٌاب

پاییي آٍسدى تیضِ سٍؿی اػت وِ دس طی آى ،خشاح

هَخة ًمایص ػاختواًی ػیؼتن ادساسی تٌاػلی هی -

اػپشهاتیه ٍ دس ًتیدِ واّؾ خَىسػاًی ایداد

تیضِ ًضٍل ًىشدُ سا تِ داخل ویؼِ تیضِ هٌتمل هی

ؿًَذ هشتثط اػت

هیؿَد.

ًوایذ .پاییي آٍسدى تیضِ اغلة تشای ًَصداى پؼش یا

ًْاى تیضگی هعوَالً ٍلتی وِ هتخصص اطفالًَ ،صاد

تعشیف:

تچِّای ون ػي ٍ ػال وِ دچاس ًْفتگی تیضِ یا

تاصُ هتَلذ ؿذُ سا هعایٌِ هیوٌذ تـخیص دادُ هی -

تیضِ ًضٍل ًىشدُ هی تاؿٌذ ،تِ واس هی سٍد .الثتِ

ؿَدٍ ،لی دس ّش صهاى دیگش ًیض لثل اص تلَغ لاتل

گاّی پاییي آٍسدى تیضِ دس ًَخَاًاى ٍ تضسگؼاالى ،

تـخیص اػت .دس  %20هَاسد تا لوغ ٍ هعایٌِ ،خایگاُ

تشای یه یا ّش دٍ تیضِ ًیض اًدام هیؿَد.

تیضِ هـخص ًویـَد .خشاحی ،لذم اصلی دس

تیضِ ًْفتِ یا ًضٍلًىشدُ ؿایعتشیي اختالل ػیؼتن

خؼتدَی تیضِ غیش لاتل لوغ اػت.

تٌاػلی هشد اػت وِ ًَ %3-5صاداى پؼش تِ
هتَلذؿذُ (تشم) ٍ

هَلع

ًَ %30-32صاداى پؼش صٍد

هتَلذؿذُ (صٍدسع) دچاس آى هیؿًَذ.

خشاح هوىي اػت تٍِػیلِ خشاحی تاص وـالِ ساى ٍ یا
اص طشیك الپاسٍػىَپی تِ خؼتدَی تیضِ یا تیضِّا
تپشداصد.
دس ایي هَاسد پغ اص پیذا ًوَدى تیضِ طی عول
خشاحی هوىي اػت هؼتمیواً یا تِطَس هشحلِ ای تا
فاصلِ  6هاُ الذام تِ پاییي آٍسدى تیضِ ؿَد.
پاییي آٍسدى تیضِ سٍؿی اػت وِ دس طی آى خشاح تا
ًخّای لاتل خزب ،تیضِ ًضٍلًىشدُ سا تِداخل ویؼِ
تیضِ ٍصل هیوٌذ.

دس اوثش ًَصاداى طی چٌذ هاُ اٍل پغ اص صایواى ایي
حالت خَدتخَد اصالح هیؿَد ٍ تٌْا ًَ %0/8صاداى
پغ اص  3هاّگیٌَّ ،ص دچاس تیضِ ًضٍلًىشدُ ّؼتٌذ.
تِخْت ًتایح تالمَُ خذی ًْاى تیضگی ،پضؿىاى
ٍلتی ػي ًَصاد تیؾ اص  9هاُ تاؿذ ٍ ّوچٌاى ایي
حالت اداهِ داؿتِ تاؿذ ،اتالف ٍلت تیـتش سا تَصیِ
ًویوٌٌذ ،چَى تًِذست پغ اص ایي ػي تیضِّا
خَدتخَد پاییي خَاٌّذ آهذ.

پاییي آٍسدى تیضِ اغلة تشای پؼش تچِّای ون ػي ٍ
ػال وِ دچاس ًْفتگی تیضِ یا تیضِ ًضٍلًىشدُ
هیثاؿٌذ تِواس هیشٍد .تْتشیي ػي خشاحی
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هاّگی اػت ٍ تِ صَست ػشپایی تذٍى تؼتشی اًدام
هیپزیشد.
الثتِ گاّی پاییي آٍسدى تیضِ تشای دسهاى پیچؾ
تیضِ اًدام هیؿَد ،ایي حالت یه اٍسطاًغ اٍسٍلَطی

دسهاى اًتخاتی خشاحی:
دس پغ سفتگی هی تَاى تذٍى عول خشاحی تیضِ سا تِ
ػَی ویؼِ تیضِ ّذایت ًوَد.

َّسهَى دسهاًی :
 چٌذاى پیـٌْاد ًویـَد ٍ تَافك دس اثش آى ٍخَدًذاسد.اًدام ػًََگشافی ٍ ام آس ای دس ول پیـٌْاد
ًویـَد.

 -7دس هَسد تیواساى وِ ّوضهاى ختٌِ ؿذُ اًذ سٍصی
 2تاس هحل سا تا پواد تتشاػایىلیي یا

هشالثت پغ اص عول خشاحی ؿاهل :

یه یا

پیـگیشی اص عفًَت ٍ آهَصؽ تِ ٍالذیي دس هَسد

خٌتاهایؼیي چـوی چشب وٌیذ.

ًحَُ هشالثت اص وَدن دس هٌضل اص خولِ وٌتشل دسد
هی تاؿذ
تا تویض ًگْذاؿتي هحل خشاحی اص ادساس اص عفًَت

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

پیـگیشی ًوَد
-1تیواس تعذ اص عول خشاحی روش ؿذُ ًیاص تِ ٍیضیت

پایین آوردن بیضه

دس دسهاًگاُ ًذاسد.
 24-2ػاعت تعذ اص عول هی تَاًیذ پاًؼواى سا
تشداسیذ ٍ ًیاص تِ ؿؼتـَ تا تتادیي ًذاسد.
 48 -3ػاعت تعذ اص عول هی تَاًیذ وَدن سا حوام
دّیذ.
 -4تخیِ ّا ًیاص تِ وـیذى ًذاسد ٍ خَدؽ خزب
خَاّذ ؿذ.

-8دس صَست هـاّذُ عالئن صیش هی تَاًیذ تِ پضؿه
هشاخعِ وٌیذ:
الف  :وَدن تة تیـتش اص

 -5دس صَست داؿتي دسد هی تَاًیذ اص اػتاهیٌَفي

گشاد تِ هذت تیـتش اص

ّش  6ػاعت یىثاس اػتفادُ وٌیذ ٍ تیواس ًیاص تِ آًتی

ب ً :احیِ عول هتَسم ،هلتْة ٍ لشهض سًگ تاؿذ.

 -6تعذ اص تیذاس ؿذى ٍ تَْؽ آهذى تا یه ػاعت

ج  :اص هحل عول یا ختٌِ خًَشیضی داؿتِ تاؿذ.

وَدن چیضی ًخَسد ،ػپغ همذاس ووی(  30ػی ػی

د  :اگش  24ػاعت تعذ اص عول اػتفشاغ داؿتِ

) آب ػادُ تذّیذ ،اگش اػتفشاغ ًىشدً ،ین ػاعت تعذ
اػتفشاغ داؿت ایٌىاس سا تِ تعَیك تیٌذاصیذ .دس
صَست تحول هایعات
هی تَاًیذ تعذ اص چٌذ ػاعت غزای ًشم تذّیذ ٍ اص
سٍص تعذ غزای عادی سا ؿشٍع وٌیذ.

 24ػاعت تعذ اص عول

داؿتِ تاؿذ.

تیَتیه ًذاسد.

هی تَاًیذ هایعات سا تا حدن ون تِ ٍی تذّیذ ٍ اگش

 38/5دسخِ ػاًتی

تاؿذ.

تْیِ وٌٌذُ:اؿشف هعواسیضادُ
واسؿٌاع اسؿذ هشالثت ٍیظُ ًَصاداى
اػتاد علوی :الای دوتش فشٍتي فَق تخصص خشاحی وَدواى
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