
است كِ زرذبرج ثَسيلِ پززُ  گَش هيبًي حفزُ پزاسَّا

  .هيطَز زرزاذل ثِ استرَاًچِ ّبي گَش هحسٍز صوبخ ٍ

گَش هيبًي ثَسيلِ لَلِ اي ثٌبم لَلِ استبش ثِ حلق ٍثيٌي 

راُ زارز.ضيپَر استبش هسئَل تَْيِ َّاي گَش هيبًي 

  ، عـقسوت اًتْبيي آى ثستِ است اهب زرهَقع ثل است ٍ

ضيپَر استبش زركَزكبى  . هيطَز ثبس كطيسى ٍ... ذويبسُ

هيكزٍة ّبي هَخَز زرحلق  ٍ هَاز لذا است ٍ افقي تز

ٍارز گَش هيبًي ضًَس،ايي هسئلِ يكي  راحتتز هي تَاًٌس

ًي زركَزكبى ًسجت اسعلل ضيَع ثيطتزعفًَت گَش هيب

 است. ي ثِ ثبلغي

                       

 گَش هيبًي حبز عفًَت

تْبة هربط گَش هيبًي اٍتيت هيبًي يب عفًَت گَش ثِ ال

 فسيتٌ ثعس اس عفًَت ّبي ٍ هيبًي گفتِ هي ضَز

اذتالل ضيپَر استبش  كَزكبى است. ثيوبري زرتزيي ضبيع

ثزٍس  بهل زربي هدبري تٌفسي فَقبًي هْوتزيي ععفًَتْ ٍ

تغذيِ ثب ضيطِ  ، بمضكبف ك ٍ ،اٍتيت هيبًي ّستٌس

 ،ٍضعيت ثْساضتي پبييي ثَزى، گبرسي ضيز،زرهعزض زٍز

اس  هيتَاىًيش  زر اهبكي ضلَغ هثل هْس كَزک راسًسگي 

  ثزز. ًبم خولِ علل ايي ثيوبري 

 هيبًي گَش حبز عالئن عفًَت

 -اثتسا هوكي است كبّص ذفيف ضٌَايي يب احسبس پزي

 ذفيف ٍ زرزثِ زًجبل ايي عالئن  .زاضتِ ثبضس گَش ٍخَز

 َز.ض يايدبز ه فطبر گَش افشايص

             ي ـَرت عالهت اصلـگَش ثص ضسيس زرز ثعس  زرهزاحل

      زارز. َزـٍخ تزضح چزكي اسگَش گبّي تت ٍ.آيس يزره

 آٍرًس. هي  گَضْبي ذَز فطبرثِ  ٍ ضيزذَاراى ثيقزارًس

 ثي اضتْبيي،اسْبل سبل هوكي است ٍ  زركَزكبى كن سي

 بل ضبيس اسـافزاز ثشرگس . زاضتِ ثبضس ٍخَز  استفزاغ ٍ 

ٍسٍسگَش ٍسزگيدِ ضكبيت كٌٌس.زرصَرتي كِ ثيوبري 

تزضح چزكي  ٍ  ضَز پززُ گَش سَراخ هي ، زرهبى ًطَز

 كٌسهيا  زرايي هَقع زرزكبّص پيس،ي ضَزاسگَش ذبرج ه

 يس.جبل آى كبّص ضٌَايي ثَخَز هي آثسً ٍ

 زرهبى 

 ثزاسبس ًَع عفًَت زارٍي آًتي ثيَتيك السم تدَيش

ٍّبي هسكي هثل اس زار ثزاي كبّص زرز ٍ طَزهي

 كِ اگز ثساًٌس ٍالسيي ثبيس هي ضَز.استبهيٌَفي استفبزُ 

 پس اس زرز گَش( ٍ تت بًي كَزک )ذصَصـحبل عوَه

اً دسززٍع آًتي ثيَتيك ثْجَز ًيبفت هض سبعت اس 24تب42

ايي حبلت زرصَرت ًيبس يك  كِ زر ثِ پشضك هزاخعِ كٌٌس

ثسيي تزتيت  زازُ هي ضَز. ثزش كَچك ثزرٍي پززُ گَش

تزضحبت چزكي گَش خْت اًتربة آًتي ثيَتيك  ّن اس

ّن ثب ترليِ تزضحبت زرز  ٍ صحيح كطت گزفتِ هي ضَز

هَارز التْبة  اكثز .زر ثِ سزعت كبّص هي يبثس ثيوبر

ٍخَز پبرگي پززُ صوبخ  گَش هيبًي حتي ثب چزكي حبز

ايي زٍرُ  اگز ّفتِ اي ثْجَز هي يبثس. 4تب6طي يك زٍرُ 

تزضح ازاهِ زاضتِ  پبرگي پززُ ّوزاُ ثب ٍ ضَز طَالًي تز

 ي آسيجْبي غيزقبثل ثبسگطتي ايدبزگَش هيبً زر ثبضس

ثيوبرستبى ثستزي  طَز .هوكي است السم ثبضس  ثيوبر زرهي

 آغبسريسي(ٍبًـ)تزخيحقَيتزي زرهبى ثب آًتي ثيَتيك ّب ٍ
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خزاحي  زرهبى ًيبس ثِ عولپبسد ثِ ت عسم صَر زر ضَز.

           ي ثبضس.ه

 هزاقجت اس  فزز هجتال ثِ  اٍتيت هيبًي         

زرز گَش  رٍسثعس اس هصزف زارٍ ٌَّس تت 4ٍيب1اگز  * 

                                                                                                                        ثِ پشضك هزاخعِ كٌٌس. هدسزاً بًزاضت حتو ٍخَز

                                                                       س.ٌتت استزاحت كٌ ٍ قطع زرز ثبيس تب  * 

                                                                                    س.ًزرهعزض زٍز سيگبر قزارًگيز  * 

 هبزر است زرصَرت اهكبى ثب ضيز ذَار اگز كَزک ضيز  * 

 طَزغذيِ هيـضيز ت  صَرتي كِ ثب ضيطِ  .زر تغذيِ ضًَس

ِ ـِ ًطستـبلت ًيوـثِ ح  ذَرزى هَقع ضيز ست زراثْتز 

                                                   .)ًِ ذَاثيسُ( گيزز قزار
اري ْسـهٌشل ًگست زرـَزک زرايي هـت كـز اسـثْت  *

                   ثِ هْس كَزک ثززُ ًطَز. ٍ ضَز

                                               ٌس.ٌتزضحبت ثيٌي را ترليِ ك هزتجبً  *

                                                                 س.ًضَهصزف زارٍّب طجق زستَر ٍسزسبعت  *

 لذا ٌّگبم حوبم كززى يب ضٌب ،س ٍارز گَش ضَزآة ًجبي *

 زيل زر گَش اسـٍاسليٌِ يب گَش ثٌس است  ي پٌجِـگذاضت ثب

                                                                       س.ٌآة خلَگيزي كٌ ٍرٍز

سيزآة ذَززاري  فزٍثززى سز ثبيس اس ضيزخِ رفتي ٍ *

   س.ٌكٌ

                                         

 

 

 

 

 ًيگَش هيب حبز عَارض عفًَت

گَش هيبًي عَارض  زرصَرت عسم زرهبى هٌبست عفًَت

 طَزكِ ضبهل: التْبة استرَاى هبستَئيسهْوي ايدبز هي

ّبي هغش )هٌٌژيت(،فلح عصت  )هبستَئيسيت(،التْبة پززُ

زاذل هغشي ٍ...است.ٍلي ضبيع تزيي عبرضِ  سِ،آثصَرتي

                    تيت هيبًي كبّص ضٌَايي است. اٍ
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