
ثزخی اس هَاردی مِ ًیبسثِ جزاحی گَش هیبًی 

 بثٌذ ػجبرتٌذاس:یهی 

 یتهبستَئیذ

هبستَئیذ استخَاًی است مِ در پطت هجزای گَش 

خبرجی قزار دارد ٍ ضبهل سائذُ هبستَئیذ ،حفزُ 

سلَل ّبی َّایی هبستَئیذ هی ثبضذ.  هبستَئیذ ٍ

هخبط هفزٍش مٌٌذُ  ػفًَی هبستَئیذیت التْبة

. اس آًجب مِ ایي هی ثبضذ ی هبستَئیذسلَل ّبی َّای

یب غیز هستقین ثب فضبی  سلَل ّب ثِ عَر هستقین ٍ

ت در ثیطتز یلذا هبستَئیذ ،گَش هیبًی ارتجبط دارًذ

 طَد.هیبًی ایجبد هی ػفًَت گَشهَاقغ ثذًجبل 

 هبستَئیذیت ثِ دٍ ًَع حبد ٍهشهي تقسین هی ضَد.

 ملستئبتَم

زات ش هیبًی یب حفداخل گَ تجوغ تَدُ مزاتیٌی در 

   عزیق اصَال ملستئبتَم اس .هی ثبضذ  هبستَئیذ

هَجت صذهِ ثِ گَش تخزیت خَردگی استخَاى 

                                                                                               .طَدهی

سًٌذُ   ثْتزیي ػالهت ملستئبتَم تزضحبت ثذثَ ٍ

 گَش است.

 َاسنلزٍس ات

استخَاًچِ ّبی گَش مِ هؼوَالً  سخت ضذى

درگیز هی مٌذ ٍ  رمبثی گَش هیبًی را ًچِستخَاا

ضبیغ تزیي ػلت  حزمت عجیؼی آى را هختل هینٌذ.

 ّزدٍگَش ٍ غ استمن ضٌَایی ّذایتی درافزاد ثبل

طًَذ.مبّص ضٌَایی اسًَع ّذایتی هی گزفتبر َالًهؼو

لی ٍحلشٍى درصَرتی مِ گَش داخ ایجبدهیطَد ٍ

ػصجی ایجبد هی  -مبّص ضٌَایی حسی، ضًَذ درگیز

 ضَد.                                                      

َهی(.مِ درایي رٍش ـجزاحی است)استبپذمت درهبى :

 ـشـپزٍت بی آىـثِ ج ی ثزداضتِ ضذُ ٍـاى رمبثاستخَ

 .ظزیفی گذاضتِ هی ضَد

                  

 اقجت اس خَد پس اس ػول جزاحی گَش هیبًیهز         

دارٍّب را عجق دستَر  آًتی ثیَتیل ّب ٍسبیز *

 هصزف مٌیذ.

ثؼذاسػول،گَش ػول ضذُ چٌذ سبػت اٍل ثبال ًگِ  *

            ذ.یاستزاحت در تخت داضتِ ثبض ٍ داضتِ ضَد

ی ـذری احسبس ًبراحتـثِ یبد داضتِ ثبضیذ مِ ق *  

                    .ّب عجق دستَر استفبدُ مٌیذعجیؼی است،اس هسني 

  ِ اٍلـرا در عی ّفت )فیي مزدى(پبك مزدى ثیٌی *  

           پس اسجزاحی ثِ آراهی اًجبم دّیذ. 

در چٌذ ّفتِ ًخست،سزفِ ٍ ػغسِ را ثب دّبى ثبس  *  

 ّیذ.اًجبم د

قجلی  رٍس پس اس جزاحی ثِ مبر 2-3اًیذ هی تَ *   

،اس ثلٌذ مزدى اضیبی سٌگیي،سٍر سدى خَد ثبسگزدیذ

 ٍخن ضذى ثزای چٌذ ّفتِ اجتٌبة مٌیذ.

ثذاًیذ مِ احسبس صذاّبی هختلف در گَضی مِ  *  

ؼی ـعجی ّفتِ پس اسجزاحی 5تب3جزاحی ضذُ ثزای

 ثبضذ. هی

ٍجَد هبیغ  ٍ خَى در   ثذاًیذ مِ پبًسوبى گَش  ٍ *  

گَش هیبًی هَجت مبّص ضٌَایی هی ضَد. اقذاهبت 

هٌبست جْت افشایص ضٌَایی ضوب ػجبرتٌذ اس: مبّص 

سزٍصذای هحیغی ،قزارگزفتي در ثزاثزافزاد درٌّگبم 

صحجت مزدى، ضوزدُ صحجت مزدى دیگزاى،در ًَر 

 مبفی قزار گزفتي در ٌّگبم حزف سدى.
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خًَی ٍثبفتی پس اس  ذری تزضحـتَجِ مٌیذ مِ ق *

جزاحی عجیؼی است.در صَرت افشایص تزضحبت یب 

افشایص درجِ حزارت ثذى ثِ جزاح  خزٍج چزك ٍ

 اعالع دّیذ.

در صَرت ًیبس ثِ هسبفزت َّایی ثب جزاح هطَرت  *

 مٌیذ.

 ضیزجِ سدى خَدداری مٌیذ. اسضٌب مزدى ٍ  *

 اس ٍرٍد آة ثِ گَش ػول ضذُ جلَگیزی هذتیتب *

خظ ثخیِ پطت گَش تزضح داضت ٍ خیس  اگز مٌیذ.

آًتی ثیَتیل را رٍی پوبد حبٍی ضذ یل  الیِ ی ًبسك 

 خظ ثخیِ سدُ ٍرٍی آى را ثپَضبًیذ.  

ّفتِ پس اس جزاحی ّوشهبى ثب ثبس ضذى  3تب 2ثزای  *

لَلِ استبش ٍ ٍرٍد  َّا ثِ گَش هیبًی ضبیذ درد 

 ضذیذی احسبس مٌیذ.

ی ـرض ًبدر جزاحی ینی اس ػَاـآسیت ػصت صَرت *

 َرتیـای اس آسیت ص ز ًطبًِـذ است، لذا ّـهبستَئی

                                                  ى را ثِ پشضل اعالع دّیذ .        مج ضذى دّب زًظی

    جْت پیطگیزی اس ػفًَت پس اس جزاحی اس یل  *

فتیلِ یب پبًسوبى ثِ ّوزاُ آًتی ثیَتیل هَضؼی در 

 ی ضٌَایی خبرجی استفبدُ هی ضَد.هجزا

درصَرت لشٍم اس سوؼل در گَش دیگز استفبدُ  *

 مٌیذ.

ػالئن سیز ثذًجبل ػول جزاحی گَش هوني است دیذُ 

 ضَد:

 غیز هؼوَل ًجَدُ ٍ خطنی دّبى ٍاختالل چطبیی: -1

 هوني است دیزتز ثْجَد یبثذ. اضخبظ در ثؼضی

احی قجل اس ػول جز افزادٍسٍس گَش: در ثؼضی  -2

ٍجَد داردٍ ضبیذ یل تب دٍ هبُ ثؼذ اس جزاحی احسبس 

ضذُ ٍثؼذ مبّص پیذا مٌذ.در ػول جزاحی مِ ضٌَایی 

ثیوبر ثذتز ضذُ ٍیب ثْجَدی پیذا ًوی مٌذ،ٍسٍس گَش 

 وبًذ.ثثبقی  هوني است،هذتی عَالًی تز

هبُ  6ثی حسی گَش:عجیؼی است ٍ هوني است تب  -3

 یبثذ.یب ثیطتز پس اس ػول  گَش اداهِ 

ػالئن فل:هفصل فل توبس ًشدیل ثب هجزای  -4

گَش دارد.لذا در جزاحی ّبی ٍسیغ گَش ػول 

ایي  ،ثبس ٍ ثستِ مزدى دّبى هطنل هی ضَد جَیذى ٍ

 ػالئن ثؼذ اس چٌذ رٍس تب دٍ هبُ اس ثیي هی رٍد.
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س جزاحی گَش هیبًیا هزاقجت ثؼذ  
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