ثٌبم پزٍردگبر يكتب كِ ضفب اس اٍست
ثيوبر ػشيش
ضوب هتأسفبًِ هجتال ثِ ثيوبري سل ضذُ ايذ.
 ٓٞاو ٖٛٙثيٕبضي ضٕب ثب زاضٞٚبي ذٛضاوي ٔٛخٛز زض ايطاٖ ث ٝعٛض وبُٔ زضٔبٖ ٔي ضٛز .اٌط ضٕب زستوٛضا
ايٗ ووبثچ ٝضا زليمبً ضعبيت ٕ٘بييس  ،ثيٕبضي ضٕب ثٞ ٝيچ ٚخ ٝذغط٘بن ٘جٛز ٚ ٜثٟجٛزي وبُٔ ذٛاٞيس يبفت.
ث ٝپعضه ذٛز  ٚيب ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي اعوٕبز وٙيس  ٚاخبظ ٜزٞيس ايطبٖ ثب آذطيٗ ضٚش ٞب  ٚزاضٞٚتبي ٔتٛضز
اسوفبز ٜزض سطاسط ز٘يب ضٕب ضا ثٟجٛزي ثرطٙس.
ثيوبري سل چيست ؟
سُ يه ثيٕبضي عف٘ٛي ٚاٌيط ٔي ثبضس  .ثيٕبضي سُ اظ سبَ ٞتبي ثستيبض زٚض ٚختٛز زاضتو ٚ ٝافتطاز ثستيبض
ٔطٟٛضي ٘يع زض ز٘يب ث ٝايٗ ثيٕبضي ٔجوال ضس ٜا٘س .ايٗ ثيٕبضي اظ لسيٓ زض وطٛض ٔتب ضتٙبذو ٝضتس ٜثتٛز .زض
ٌصضو ٝث ٝاضوجب ٜتػٛض ٔي وطز٘س و٘ ٝفطيٗ وسي  ٚيب ضس غٓ  ٚغػ ٝعّت اغّي اثوال ث ٝثيٕبضي سُ است.
زض ووبة ٞبي غطثي ث ٝايٗ ثيٕبضي تٛثطوِٛٛظ ) ٚ (Tuberculosisث ٝاذوػبض «تي ثي» (ٌ )TBفؤ ٝي ضٛز.
ثيٕبضي سُ يىي اظ ٕٟٔوطيٗ ثيٕبضيٟبي عف٘ٛي لطٖ حبضط ٔي ثبضس و ٝتٛا٘بئي زضٌيط ٕ٘ٛزٖ وّي ٝاضٌبٖ ٞبي
ثسٖ ضا زاضز ِٚي ضيٞ ٝب ثيطوط ث ٝسُ ٔجوال ٔي ض٘ٛس.
اظ سبَ  ٕٝٞ 1982پعضىبٖ ز٘يب ٔعومس ثٛز٘س و ٝايٗ ثيٕبضي تب سبَ  2000وٙوطَ  ٚثحث آٖ فمتظ ٔحتسٚز
ث ٝووت پعضىي ذٛاٞس ثٛزِٚ ،ي ايٗ أيس ز ٜسبَ ثيطوط ث ٝع٘ َٛيب٘دبٔس ،ث ٝعٛضي و ٝزض سبَ  1993ايتٗ
ثيٕبضي اظ عطف سبظٔبٖ ثٟساضت خٟب٘ي ث ٝعٛٙاٖ يه فٛضيت خٟب٘ي اعتتتتتالْ ٔي ٌطزز.
ثطٚظ ٔ 10يّيٛٔ ٖٛضز خسيس سُ  ٚزضٔبٖ تٟٙب ز ٚس ْٛاظ آٟ٘ب ؤ ٝوأسفب٘ ٝزض ثيص اظ  50زضغس ٔٛاضز زضٔبٖ
٘بلع ثٛز ، ٜعٕك فبخع ٝضا زض ايٗ سبِٟب ٘طبٖ ٔي زٞس.
ثطٚظ سٌ ٕٝٞ ٝيطي اظ ايٗ ثيٕبضي زض ز ٚز ٝٞاذيط زٚض ٕ٘بي وٙوطَ ايٗ ثيٕبضي ضا زض آيٙتس٘ ٜعزيته ثستيبض
ٔج٘ ٟٓطبٖ ٔي زٞس .ايدبز ٌ ٕٝٞيطي ثيٕبضي ايسظ ٔ ٚوعبلت آٖ سُ ٔمب ْٚث ٝزاض ، ٚخٟبٖ و٘ٛٙي ضا ثب تٕبْ
پيططفت ٞبي عظيٓ زض عّٓ پعضىي اظ ٘ظط وٙوطَ ثيٕبضي سُ  ،ثيص اظ يه لطٖ ث ٝعمت ثطٌطزا٘تس ٜاستت .
أطٚظ ٜزض ز٘يب ٞط سبِ ٝثيص اظ ٔ 8يّي٘ ٖٛفط ث ٝايٗ ثيٕبضي ٔجوال ٔي ض٘ٛس  ٚتبو ٖٛٙيه سٔ ْٛطزْ خٟتبٖ
ثس ٖٚآ٘ى ٝاحسبس ثيٕبضي وٙٙس ثٔ ٝيىطٚة ايٗ ثيٕتبضي آِٛز ٜضس ٜا٘س.

ػبهل ثيوبري سل چيست ؟
ٔيىطٚثي ٔيّ ٝاي ضىُ (ضجئ ٝساز)  ٚثسيبض وٛچه ث ٝا٘ساظٔ 0/000003 ٜوط ٚاضز ثسٖ ضٕب ضس ٜوت ٝتٟٙتب
تٛسظ ٔيىطٚسىٛح زيسٔ ٜي ضٛز .ث ٝايٗ ٔيىطٚة ٔيّ ٝاي ضىُ «ثبسيُ سُ» ٔي ٌٛيٙس  .ثبسيُ سُ چٖٛ
ثسيبض وٛچه ٔي ثبضس  ،ث ٝضاحوي زض ٛٞا ضٙبٚض ٔي ٔب٘س  .چ ٖٛعبُٔ ايٗ ثيٕبضي ٔيىطٚة ٔتي ثبضتس ِ ،تصا
ٕٔىٗ است ايٗ ثيٕبضي اظ ضٕب ث ٝافطاز سبِٓ ٔٙومُ ٌطزز.

سل چگًَِ اس ثيوبر ثِ فزد سبلن هٌتقل هي ضَد ؟
ٔيىطٚة سُ ث ٝغٛض شضا ضيع ٚاضز ٛٞا ضس٘ ٚ ٜظيط سطٔبذٛضزٌي ٔٙومُ ٔي ضٛز  .ايٗ شضا زض غتٛضتي
ؤ ٝجوال ث ٝسُ ضيٛي ثبضيس تٛسظ سطف، ٝعغس ، ٝغحجت  ،ذٙس ٚ ٜيب فطيبز ضٕب  ،ايدتبز  ٚزض ٞتٛا پرتص
ٔي ض٘ٛس  .يه سطفٔ ٝي تٛا٘س  3000شضٔ ٜيىطٚثي ٚاضز ٛٞا ٕ٘بيس  5 ٚزليم ٝغحجت وطزٖ ٘يع ٕٞيٗ تعساز
شض ٜتِٛيس ٔي وٙس  ٚعغس٘ ٝيع تعساز ثيطوط ايدبز ٔي ٕ٘بيس .ايٗ شضا ٔيىطٚثي چ ٖٛثسيبض وٛچه ٞسوٙس ،
زض ٛٞاي ٔٛخٛز زض ٞط فضبي ثسو ٝثطاي ٔس عٛال٘ي ٔي تٛا٘ٙس ث ٝعٛض ٔعّك ثبلي ثٕب٘ٙسٔ .يىطٚة ستُ زض
ذّظ وبٔالً ذطه ضس ٚ ٜيب زض ٌطز  ٚغجبض ٔعّك پس اظ  8تب  10ضٚظ اظ ثيٗ ٔي ضٚز .ايٗ ٔيىتطٚة زض ذتبن
سطز  ٚسبي ٝزاض حسالُ ٔ 6ب ٜظ٘سٔ ٜب٘س ٚ ٜزض ذّظ زض حبَ پٛسيسٖ  ٚتدعيٞ ، ٝفوٞ ٝب ٔ ٚبٟٞب ٔمبٔٚت زاضز.
ِصا ٛٞاي اعبق آِٛز ٜضس ٜثٔ ٝيىطٚة سُ تٛسظ ضٕب ٔ ،ي تٛا٘س حوي زض ظٔبٖ غيبة ضٕب ٘يع ٔٛخت ا٘ومتبَ
ثيٕبضي ٌطزز.
ظٔب٘ي و ٝفطز سبِٓ زض ٛٞاي آِٛز ٜث ٝايٗ شضا ٔيىطٚثي تٙفس وٙسٔ ،يىطٚة سُ ضا ٚاضز ضي ٝذتٛز وتطزٚ ٜ
ايٗ ٔيىطٚة ذٛز ضا زض عطؼ  48سبعت ث٘ ٝمبط ٔروّف ثسٖ ٔي ضسب٘سِٚ .ي ثعس اظ آٖ ثسٖ زفتب وتطزٚ ٜ
اخبظٌ ٜسوطش  ٚفعبِيت ضا ثٔ ٝيىطٚة سُ ٕ٘ي زٞس.
خٟت ا٘ومبَ ثيٕبضي سُ  ،تٕبس ٞبي عٛال٘ي ٚ ٚضٚز تعساز ظيبز ٔيىطٚة سُ ٘يبظ است .
ا٘ومبَ ٔيىطٚة سُ اظ ضٕب ث ٝاعطافيبٖ ثسوٍي ث ٝس ٝعبُٔ ٚاٌيط ثٛزٖ ثيٕبضي سُ ضٕب ٔ ،حيغي و ٝتٕبس
زض آٖ اتفبق ٔي افوس ٔ ٚس ظٔبٖ تٕبس زاضز .ثٟوطيٗ ضا ٜثطاي تٛلف ا٘ومبَ ،زٚضي ضٕب اظ اعطافيبٖ  ٚضتطٚ
زضٔبٖ زاضٚيي ٔي ثبضس.
ضط ٚزضٔبٖ زاضٚيي زض وبٞص ا٘ومبَ ثيٕبضي ثسيبض ٔٛثط ٔي ثبضس ث ٝعٛضي وٚ ٝاٌيطي ثيٕبضي سُ ضتٕب ضا
سطيعبً ثعس اظ زٞٚفو ٝاظ ضط ٚزضٔبٖ حوي زض غٛض ٔثجت ثٛزٖ آظٔبيص ذّظ ضٕب وتبٞص زاز ٚ ٜزض عتَٛ
ظٔبٖ ٔػطف زاض ٚازأ ٝذٛاٞس زاز.
افطازي و ٝثٔ ٝس عٛال٘ي زض تٕبس ٘عزيه ثب ثيٕبضاٖ ٔسّٚ َٛاٌيط ٔي ثبضٙس ثيطوطيٗ ٔيعاٖ ذغط اثوالء ثٝ
سُ ضا زاضا ٞسوٙس.

تٕبس ٘عزيه ثيٕبض ٔعٕٛالً ثب اعضبي ذب٘ٛاز ٓٞ ،ٜاعبلي  ،زٚسوبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ضخ ٔي زٞس .ايٗ افطاز ث ٝزِيُ
تٕبس ثب ٔيىطٚسىٛح سُ ،زض ٔعطؼ ذغط اثوالء ث ٝعف٘ٛت سُ ٔي ثبضٙس.
ٔىبٖ ٞبي پطاظزحبْ  ،وٛچه  ،سطثسو ، ٝوٓ ٘ٛض  ،ثس ٖٚتٟٛيٙٔ ٝبستت ٔ ٚطعتٛة ثٟوتطيٗ ضتطايظ ضا ثتطاي
تسٟيُ ا٘ومبَ عف٘ٛت ايدبز ٔي وٙٙس.
تبثص ٔسوميٓ آفوبة زض عطؼ  5زليم ٝثبسيُ سُ ضا اظ ثتيٗ ٔتي ثتطزِ .تصا زض وطتٛضٞبي ٌطٔستيط تٕتبس
ٔسوميٓ اضع ٝآفوبة ضٚش ٔٙبسجي ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ ٔيىطٚة سُ است  .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ٌسوطش  ٚستطايت
ثيٕبضي ثيطوط زض ذب٘ٞ ٝب يب وّجٞ ٝبي تبضيه اتفبق ٔي افوس.

آيب توبم افزادي كِ ثب هيكزٍة سل آلَدُ ضذُ اًذ ثِ ايي ثيوبري هجتال هي ضًَذ ؟
ذيطٚ .ضٚز ٔيىطٚة سُ ث ٝضيٞ ٝب ٔسبٚي ثب اثوالء ث ٝسُ ٘يست  ،چ ٖٛسيسوٓ ايٕٙتي ثتسٖ زض ٔمبثتُ ايتٗ
ٔيىطٚة زفب وطز ٚ ٜاعطاف آٖ ضا يه زيٛاضٔ ٜحىٓ زفبعي وطيس ٚ ٜآٖ ضا غيطفعبَ  ٚذفؤ ٝي وٙس ِ .صا زض
ايٗ حبِت زض اوثط ٔٛاضز فطز حوي ٔوٛخٚ ٝضٚز ٔيىطٚة ث ٝثسٖ ذٛز  ٚايٗ زفب ثسٖ زض ضيٞ ٝبي ذٛز ٕ٘تي
ضٛز .ث ٝذبعط ٕٞيٗ است و ٝتبو ٖٛٙيه سٔ ْٛطزْ ث ٝايٗ ٔيىطٚة آِٛز ٜضس ٜا٘س ِٚي ذٛز اظ ايٗ ٔٛضتٛ
اعال ٘ساض٘س.
تٟٙب زض ٛٔ %10اضز ايٗ زيٛاض ٜزفبعي ث ٝزالئُ ٔروّف ترطيت ضسٔ ٚ ٜيىطٚة ٞتبي ذفوت ٚ ٝغيطفعتبَ ستُ
ثيساض ضس ٚ ٜضط ٚث ٝتىثيط ٔي وٙٙس  .زض ايٗ ظٔبٖ ث ٝزِيُ فعبِيت ضسيس ٔيىطٚة سُ ثيٕتبض زچتبض عالئتٓ
ثيٕبضي سُ ٔي ضٛز  ٚزض ايٗ ٔطحّ ٝث ٝايٗ فطز «ثيٕبض ٔستّٔ »َٛتي ٌٛيٙتس  .پتس فتطز آِتٛز ٜضتس ٜثتٝ
ٔيىطٚة سُ (عف٘ٛت يبفو )ٝثيٕبض ٘جٛز ٛٞوبٔالً سبِٓ ٔي ثبضس .ايٗ فطز حوي ٔيىطٚٚة سُ ث ٝزيٍطاٖ ٔٙومُ
ٕ٘ي وٙس  ٚاحسبس ٘بذٛضي ٘يع ٕ٘ي وٙس  .ضازيٌٛطافي ضي ٝايٗ افطاز ٘يع وبٔالً عجيعي ذٛاٞس ثٛزِٚ .تي ايتٗ
افطاز تست پٛسوي سُ (تست تٛثطوِٛيٗ) ٔثجت زاض٘س.
چِ افزادي ثيطتز هوكي است هجتال ثِ سل ضًَذ؟
ٌطٞٚي اظافطاز خبٔع٘ ٝسجت ث ٝزيٍطاٖ ثيطوط زض ٔعطؼ اثوال ث ٝثيٕبضي سُ ٞسوٙس .ايٗ ٌط ٜٚاظ افطاز ضا ٔي
تٛاٖ ث ٝز ٚزسو ٝتمسيٓ وطز ،يه ٌط ٜٚافطازي ٞسوٙس و ٝثيطتوط زض ٔعتطؼ تٕتبس ثتب ٔيىتطٚة ٌ ٚتطفوٗ
عف٘ٛت سُ ٞسوٙس ٌ ٚط ٜٚزيٍط افطازي ضا ضبُٔ ٔيط٘ٛس و ٝزچتتتبض عف٘ٛت ضس ٜا٘س  ٚضب٘س ثيطوطي ثطاي
اثوال ث ٝثيٕبضي زاض٘س.

گزٍُ اٍل ضبهل :
 فطز زض تٕبس ٘عزيه ٔ ٚسوٕط ثب ثيٕبض ٔجوال ث ٝسُ ضيٛي ٚاٌيط  -خٛأع وٓ زضآٔس ثب ذسٔب ثٟساضوي ضعيف اضربظ ٔوِٛس ضس ٜزض ٔٙبعمي اظ خٟبٖ و ٝثيٕبضي سُ ضبيع ٔي ثبضس. افطازي و ٝثٔ ٝس عٛال٘ي زض ٔطاوتع ذتبظ ٍٟ٘تساضي ٔتي ضت٘ٛس (٘ظيطظ٘تساٖ ٞتب  ٚآسبيطتٍبٞ ٜتبيسبِٕٙساٖ  ،پٙبٍٞبٟٞب )… ٚ
 افطاز ٔعوبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض تعضيمي ٌطٟٞٚبي زيٍطي اظ افطاز خبٔع ٝو ٝضي ٛثبالي ثيٕبضي سُ زاض٘س (٘ظيط وبضٌطاٖ ٟٔبخط اظ وطٛضٞبي ثتبضي ٛثبال يب افطاز ثي ذبٕ٘بٖ)
 افطازي و ٝتٕبس ضغّي ثب ثيٕبضاٖ ٔجوال ث ٝسُ زاض٘سگزٍُ دٍم ضبهل :
 افطاز ٔجوال ث ٝعف٘ٛت ( HIVايسظ). افطازي و ٝزض زٚسبَ اذيط ٔجوال ث ٝعف٘ٛت سُ ضس ٜا٘س. افطازي ؤ ٝعوبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض تعضيمي ٞسوٙس. افطازي و ٝسبثم ٝزضٔبٖ ٘بوبفي سُ زاض٘س. افطازي و ٝزض ٔٛلعيت ٞبي ذبظ عجي ٘ظيط ٔٛاضز ظيط ٞسوٙس : زيبثت (ثيٕبضي لٙس) ثيٕبضي سيّيىٛظ زضٔبٖ عٛال٘ي ثب زاضٞٚبي وٛضتٗ ٔػطف زاضٞٚبي پي٘ٛس اعضبء (وبٙٞس ٜسيسوٓ ايٕٙي) سطعبٖ سط ٌ ٚطزٖ سطعبٖ ذ ٚ ٖٛغسز ِٙفبٚي ٘بضسبئي ٔعٔٗ وّيٛي پبئيٗ ثٛزٖ ٚظٖ ثسٖ ( %10يب ثيطوط ظيط ٔيعاٖ ايس ٜآَ) عف٘ٛت (HIVايسظ)ٔ ،عوبزاٖ ثٛٔ ٝاز ٔرسض تعضيمي  ،عف٘ٛت زض ز ٚسبَ اذيط ثب ٔيىطٚة سُ افطاز ٔجوال ث ٝزيبثت (ثيٕبضي لٙس)  2تب  4ثطاثط افطاز عبزي ٔسوعس ث ٝپيططفت عف٘ٛت ستتتُ ٔي ثبضتٙس.ثرػٛظ ثيٕبضاٖ زيبثوي ٚاثسو ٝث ٝا٘سِٛيٗ و ٝث ٝذتٛثي وٙوتطَ ٕ٘تي ضت٘ٛس ثيطتوط زض ٔعتطؼ ذغتط
ٞسوٙس.

سل كذام ػضَ ثذى را هجتال هي كٌذ ٍ اًَاع آى كذام است ؟
ايٗ ثيٕبضي لبزض است تٕبْ اعضبي ثسٖ ضا ٔجوال وٙس  .ثيطوطيٗ عضٛي و ٝزض ثسٖ ٔجوال ٔتي ضتٛز ضيتٞ ٝتب
(ضص ٞب) ٔي ثبضٙس ِ .صا سُ ضيٛي ضبيعوطيٗ ٘ ٛسُ است .زض غٛضتي و ٝسُ اعضبي زيٍط ثسٖ ضا ثت ٝختع
ضيٞ ٝب زضٌيط وٙس ث ٝآٖ سُ ذبضج ضيٛي ٌفو ٝضس ٜو ٝتحت ٘بْ ٕٞبٖ عض ٛزضٌيط ٘بٔيسٔ ٜتي ضتٛز٘ .ظيتط
سُ غسز ِٙفبٚي يب سُ اسورٛاٖ يب سُ ازضاضي يب سُ ٔغع (ٔٙٙژيت سّي)  ٚغيطٚ ٜ

…

اًَاع سل ريَي كذام است ؟
زض سُ ضيٛي اغّت ذّظ ايدبز ٔي ضٛز .اٌط زض آظٔبيص ٔيىطٚسىٛپي ذّظ ثيٕبض ٔيىطٚة سُ ٔطبٞس ٜضتس
ث ٝآٖ سل ريَي خلط هثجت  ٚاٌط ٔيىطٚة سُ ٔطبٞس٘ ٜطٛز ث ٝآٖ سل ريَي خلط هٌفي ٔي ٌٛيٙس .
آيب توبم اًَاع سل هسزي ثَدُ ٍ ثِ اطزافيبى هٌتقل هي ضَد؟
ذيط  .تٟٙب ثيٕبض ٔجوال ث ٝسُ ضيٛي ذّظ ٔثجت ٔي تٛا٘س ٔيىتطٚة ضا زض ٞتٛا پرتص وتطز ٚ ٜثيٕتبضي ضا ثتٝ
اعطافيبٖ ٔٙومُ ٕ٘بيسِ .صا زض اوثط ٔٛاضز سُ ضيٛي ذّظ ٔٙفي  ٚا٘ٛا سُ ذبضج ضيتٛي ٔستطي ٘جتٛز ٚ ٜثتٝ
زيٍطاٖ ٔٙومُ ٕ٘ي ض٘ٛس.
ثيوبري افزاد هجتال ثِ سل ريَي خلط هثجت تب چِ سهبًي ثِ اطزافيبى سزايت هي كٌذ؟
ثيٕبضي ايٗ افطاز اظ ظٔب٘ي و ٝزچبض سطف ٚ ٝذّظ ضس ٜا٘س تب ٞ 2فو ٝاظ ضط ٚزضٔبٖ زاضٚيي ضتس ستُ ثتطاي
اعطافيبٖ ذغط سطايت زاضز .ثعس اظ آٖ ايٗ افطاز ٞيچٍ ٝ٘ٛذغطي ثطاي اعطافيبٖ ٘ساض٘س.
ػالئن اًَاع سل كذام است ؟
ثيٕبضي سُ ذٛز ضا ثٞ ٝط ضىُ ٕٔىٗ است ٘طبٖ زٞس .زض وطٛض ٔب و ٝايٗ ثيٕبضي ضي٘ ٛسجوبً ظيتبزي زاضز
زض ثسيبضي اظ ٔٛاضز زض تطريع ثيٕبضي  ،ثبيس سُ ضا ث ٝذتبعط زاضتت  .ثيٕتبضي ستُ ٕٔىتٗ استت ضتجيٝ
ثيٕبضيٟبي زيٍط تظبٞط ٕ٘بيس .ايٗ تظبٞطا ٕٔىٗ است ضجي ٝثيٕبضيٟبي زيٍتط ٘ظيتط شا اِطيت ٝثط٘ٚطتيت ،
آثس ٝضيٛي  ،سطعبٖ  ٚعف٘ٛت ٞبي لبضچي ثبضس.
ثيٕبض ٔجوال ث ٝثيٕبضي سُ ٔي تٛا٘س زاضاي عالئٓ عٕٔٛي  ،ضيٛي يب ٚاثسو ٝثت ٝاضٌتبٖ ٞتبي زيٍتط ثتسٖ  ٚيتب
تطويجي اظ ايٗ ٔٛاضز ثبضس.

ػالئن ٍ ًطبًِ ّبي ػوَهي
ثيٕبضي سُ ٔعٕٛالً ايدبز عالئٓ ثيٕبضي ٔي ٕ٘بيس ِٚ ،ي ثسيبضي اظ ثيٕبضاٖ حوي آٟ٘بيي و ٝثيٕبضي پيطتطفوٝ
زاض٘س ،عالئٓ ذفيف  ٚآٞسو ٝاي زاضو ٝؤٕ ٝىٗ است ث ٝعٛض ٔعٕ َٛزض ٘ظط ٌطفو٘ ٝطٛز .تعسازي اظ ثيٕبضاٖ
ٔجوال ث ٝسُ ذبضج ضيٛي ٘يع زض حميمت ٕٔىٗ است ثس ٖٚعالٔت ثبضٙسٔ .عٕٛالً ثبيسزض ثيٕبضاٖ يب افطاز ثسٖٚ
عالٔت و ٝعالئٓ ذفيف يب غيطٚاضح زاض٘س ،اظ عطيتك ثطضستي ستبثم ٝتٕتبس ،ضازيتٌٛطافي غيطعجيعتي ضيت، ٝ
ٚاوٙص ٔثجت تست سُ  ٚيب وطت ٔثجت ٔيىطٚة سُ پي ث ٝثيٕبضي ثطز .تعسازي اظ ثيٕبضاٖ ٕٔىٗ است زض
اثوسا ثطاي ٔس چٙس ٞفو ٝتب چٙس ٔب ٜاحسبس ذسوٍي  ،ثي اضوٟبيي  ،وبٞص ٚظٖ  ،ضعف عٕٔٛي  ،تعطيتك
ضجب٘ ٝثرػٛظ زض ٘يٕ ٝفٛلب٘ي ثسٖ  ،لبعسٌي ٘بٔٙظٓ يب تت ٞبي ذفيف ٕ٘بيٙس .ايٗ عالئٓ ٘ ٚطب٘ٞ ٝتب اغّتت
زض ظٔبٖ فعبِيت وبضي ضسيس يب اسوطس ٞبي ٞيدب٘ي تطسيس ٔي ٌطز٘س.
سُ زض ثيٕبضاٖ زيٍط ٕٔىٗ است ث ٝغٛض يه ثيٕبضي تت زاض حبز ،ثٕٞ ٝتطاِ ٜتطظ  ٚعالئتٓ عٕتٔٛي ضتجيٝ
آ٘فٛال٘عا ثطٚظ ٕ٘بيس .زض ايٗ حبِت ثيٕبضاٖ تب ظٔب٘ي و ٝاحسبس ٔي وٙٙس  ،ايٗ عالئٓ ٔطثٛط ثت ٝيته عف٘ٛتت
سبز٘ ٜظيط سطٔبذٛضزٌي ثٛز ٚ ٜذٛزثرٛز ثطعطف ٔي ضٛز  ،ث ٝپعضه ٔطاخعٕ٘ ٝي ٕ٘بيٙس .عالئٓ حبز ٕٔىٗ
است عٛال٘ي ٔ ٚعٔٗ ض٘ٛس.
ٌبٞي اٚلب عالئٓ عٕٔٛي غيطاذوػبغي ث ٝغٛض تت ثس ٖٚعّت ٔطرع  ،تٟٙب تظبٞطا ثيٕبضي ستُ ٔتي
ثبضس .ثطاي تطريع ٔعٕٛالً يه سطي ثطضسي ٞبي ترػػي ٘ظيط ضازيٌٛطافي  ٚتػٛيطٍ٘بضي ٞتبي ٔوعتسز اظ
لفس ٝسي ٕٝ٘ٛ٘ ، ٝٙثطزاضي اظ ضبيعب  ،وطت اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ضي ، ٝپطز ٜضي ٚ ٝلّت ،وجتس  ٚغتفبق ا٘دتبْ ٔتي
ضٛز ؤٕ ٝىٗ است ثيبٍ٘ط ٘وبيح غيطعجيعي ثبضس.
زض ثعضي اظ ٔٛالع ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضي  ٚوطت ٔغع اسورٛاٖ  ٚحوي خطاحي ضىٓ ثطاي تطريع الظْ ٔي ٌطزز.
ػالئن ٍ ًطبًِ ّبي سل ريَي ٍ پزدُ ريِ
سُ ضيٛي ث ٝعٛض ٔطرع ٕٛٞاض ٜثب يه سطفٔ ٝروػط آغبظ ٔي ضٛز .ايٗ عالٔت ث ٝعٛض آٞستو ٝزض ثتيص اظ
سٞ ٝفو ٝضس يبفوٙٔ ٝدطث ٝتِٛيس ذّظ چسجٙس ٜيب چطوي ٔي ٌطزز .زض ثطذي اظ ٔٛاضز ضٌٞ ٝبي ذت٘ٛي زض
ذّظ ٚخٛز زاضزٌ .بٞي اٚلب يه زضز ٔج ٚ ٟٓيب ضسيس زض لفس ٝسي ٝٙاحسبس ٔي ضٛز .تٍٙي ٘فتس ضتبيع
٘يست أب ٔعٕٛالً ٚخٛز آٖ ثيبٍ٘ط زضٌيطي ضسيس ضيٞ ٝب  ،تدٕع ٔبيع فطاٚاٖ زض فضبي پتطزٞ ٜتبي ضيت ٚ ٝيتب
ٕٞطاٞي ثب ثيٕبضيٟبي لّجي ضيٛي زيٍط ٔي ثبضس  .تعسازي اظ ثيٕبضاٖ عالئٓ ذٛز ضا ضجي ٝعالئٓ ٘ ٚطتب٘ٞ ٝتبي
آ٘فٛال٘عا  ٚسطٔبذٛضزٌي ضسيس ٘ظيط سطفٞ ٝبي ذّظ زاض ،تت ِ ،طظ  ،زضز عضال٘ي  ٚتعطيك  ،ثط٘ٚطيت حبز يب
شا اِطي ٝتدطثٔ ٝي ٕ٘بيٙس.

خٕع ضسٖ آة زض ضئ ٝعٕٛالً يه عطف ٝاست ٕٔ ٚىٗ است ٕٞطا ٜزضز لفس ٝسي ٝٙثب ويفيتت ذتطز وٙٙتسٜ
ثبضس .ثسيبضي اظ ثيٕبضاٖ ٔجوال ث ٝايٗ ٘ ٛسُ و ٝث ٝآٖ سُ پطز ٜضئ ٝتي ٌٛيٙتس  ،عالئتٓ عٕتٔٛي ٔروػتط
زاض٘س.
ػالئن ٍ ًطبًِ ّبي سل خبرج ريَي
- 1سل غذد لٌفبٍي :
ثيٕبضي سُ ٕٔىٗ است ٞط يه اظ غسز ِٙفبٚي ثسٖ ضا زضٌيط ٕ٘بيس  .سُ عسز ِٙفتبٚي ٌتطزٖ  ٚفتٛق تطلتٜٛ
ضبيع ٔي ثبضس .عالئٓ ضبُٔ ثعضٌي غسز ِٙفبٚي  ٚيب احوٕبالً ذطٚج چطن اظ ضبيعٔ ٝي ثبضسٔ .عٕٛالً ثيٕبض ثٝ
زِيُ ايدبز يه تٛز ٜزض ٌطزٖ سطيعبً ٔوٛخ ٝآٖ ضس ٚ ٜخٟت تطريع ٔطاختتتعٔ ٝتي ٕ٘بيتس .ترّيت ٝذتٛز
ثرٛزي اظ ايٗ غسز ٕٔىٗ است زيس ٜضٛز .خٟت آظٔبيص تطريع ٔي تتٛاٖ اظ ٔتبيع چطوتي وطتيس ٜضتسٜ
تٛسظ سٛظٖ يب ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضي خطاحي  ٚيب ٔبيع ترّي ٝضس ٜاظ ٔحُ ذطٚج چطن اسوفبز ٜوطز .
- 2سل ادراري تٌبسلي :
ث ٝز٘جبَ يبفوٞ ٝبيي ٘ظيط عف٘ٛت عٛز وٙٙس ٜازضاضي ثب وطت ٔٙفي اظ ٘ظط ٔيىطٚة ٞتبي ثيٕتبضيعاي ضتبيع ،
ٚخٛز ثس ٖٚزِيُ ذ ٖٛزض ازضاض ،تت ٞبي عٛز وٙٙس ٜثسٙٔ ٖٚطأ ٔطرع يب ضٛاٞسي زض عىس وّيٞ ٝتب زاَ
ثط عالئٓ غيطعجيعي زض ٍِٙچٞ ٝبي ٔ ، ٍِٗ ،يعضا ٜيب ٔثب٘ ٝثرػٛظ اٌط ٘تٛاحي ٔوعتسزي اظ زضٌيتطي ٚختٛز
زاضو ٝثبضس ،ثبيس سُ ازضاضي تٙبسّي ضا زض ٘ظتط ٌطفتت ٔ .تطزاٖ ٕٔىتٗ استت ثيٕتبضي ضا ثت ٝغتٛض يته
ثطخسوٍي تسجيح ٔب٘ٙس زض ٔدطاي ثط٘س ٜاسپطْ زض ِٕسٔ ،دطاي تطضحي زض ويس ٝثيض ٝيب سفوي پطٚستوب
تدطثٕ٘ ٝبيٙس .زض ظ٘بٖ ٕٔىٗ است تظبٞطا ث ٝغٛض لبعسٌي ٘بٔٙظٓ يب لغع وبُٔ آٖ ،ثيٕبضيٟتبي اِوٟتبثي
ٍِٗ يب ٘بظائي ثبضس.
تطريع ث ٝعٛض ٔعٕ َٛتٛسظ وطت ٞبي ٔىطض اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي اِٚيٗ ازضاض غجحٍبٞي يب ثطاسبس آظٔبيص ٞبي
وطت  ٚثبفت ضٙبسي اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي آسيت ضٙبسي ث ٝزست ٔي آيس.
- 3سل استخَاى ٍ هفبغل :
زضٌيطي اسورٛا٘ي ٔعٕٛالً ث ٝغٛض اِوٟبة ٔفبغُ  ٚعف٘ٛت اسورٛاٖ زيسٔ ٜي ضٛز  .تت  ٚزضز ٔٛضعي زض
زضٌيطي اسورٛاٖ ضبيع ٔي ثبضسٟٔ .طٞ ٜبي تحوب٘ي لفس ٝسئ ٚ ٝٙفبغتّي وتٚ ٝظٖ ظيتبزي ضا تحٕتُ ٔتي
ٕ٘بيٙس ٔعٕٛالً زضٌيط ٔي ٌطز٘س .زض ثطذي اظ ٔٛاضز ايٗ ضبيعب زض عىس ثطزاضي ٞبي ٔعِٕٛي ٘يع زيسٕ٘ ٜي
ضٛز٘ .يٕي اظ ايٗ ثيٕبضاٖ سبثم ٝزضٌيطي ضيٛي ٘يع ٘ساض٘س .ثيٕبضي اسورٛا٘ي سُ اوثطاً زض سٙيٗ وِٟٛت زيسٜ
ٔي ضٛز.

 -4سل هغش ٍ اػػبة :
ضفوبض غيطعجيعي  ،سطزضز  ٚتطٙح ٘طبٖ زٙٞسٙٙٔ ٜژيت سّي ٔي ثبضس  ٚاوثطاً ث ٝزِيُ ا٘وطبض ذ٘ٛي ايدبز ٔي
ضٛزٙٙٔ .ژيت اوثطاً زض ٘ٛظازاٖ  ٚوٛزوبٖ وٓ سٗ  ٚسبَ ث ٝغٛض ٘رسويٗ عبضض ٝاِٚيٗ عف٘ٛت ستّي زيتسٜ
ضس ، ٜأب ٕٔىٗ است زض ٞط ٌط ٜٚسٙي زيٍط ٘يع ضخ زٞس.
 -5سل غفبق (رٍدُ ثٌذ):
سُ ضىٕي يب غفبق ذٛز ضا ث ٝغٛض تدٕع آة زض ٔحٛع ٝضىٓ  ٚتت ٘طبٖ زازٌ ٚ ٜبٞي اٚلتب زض ِٕتس
ضىٓ حبِت ذٕيطي ضىُ زاضو ٚ ٝيب حبٚي تٛز ٜذٛاٞس ثٛز .
-6سل هٌتطز (ارسًي):
ا٘وطبض ذ٘ٛي (سُ اضظ٘ي) ٔي تٛا٘س زض ٞط سٙي ضخ زٞس  .ثيٕبضي ٕٔىٗ است ث ٝغٛض حبز ثٕٞ ٝتطا ٜتتت،
تٍٙي ٘فس  ٚسيبٞي ا٘وٟبي زست  ٚپب ِ ٚجٟب ثطٚظ ٕ٘ٛز ٚ ٜيب ث ٝغٛض يه ثيٕبضي ٔتعٔٗ ثتٕٞ ٝتطا ٜعالئتٓ
عٕٔٛي ذٛز ضا ٘طبٖ زٞس.
تطخيع ثيوبري سل چگًَِ است ؟
تطريع ثيٕبضي سُ ضيٛي زض لسْ ا َٚزض افطاز ٔطىٛن (ثيص اظ سٞ ٝفو ٝسطف ٝزاضو ٚ ٝيتب ذّتظ ذت٘ٛي
زاض٘س) سِ ًَثت آسهبيص خلط ٔي ثبضس.
زض آظٔبيطٍب ٜسُ ثب ثطضسي ذّظ زض ظيط ٔيىطٚسىٛح ٔي تٛا٘ٙس ٔيىطٚة سُ ضا ٔطبٞسٕ٘ ٜبيٙس .اٌط ٔيىطٚة
سُ زض آظٔبيص ذّظ ٔطبٞس٘ ٜطس آٍ٘ب ٜپعضه ثب عىس ثطزاضي (ضازيٌٛتتطافي) اظ ضيٞ ٝبي ثيٕبض ٔتي تٛا٘تس
پي ثٚ ٝخٛز ثيٕبضي سُ زض ثيٕبض ثجطز.
ا٘ٛا سُ زيٍط ضا ٔي تٛاٖ ثب آظٔبيص ازضاض ،آة خٕع ضس ٜزض ضيٞ ٝب  ٚيب ضىٓ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚثطزاضي اظ غسز ِٙفبٚي
 ٚزيٍط ضبيعب ضٙبسبيي وطز.
ثزاي آسهبيص خلط چِ ثبيذ كزد؟
تطضحب ثيٙي  ٚثعاق ذّظ ٘جٛز ٜثّى ٝذّظ عجبض است اظ ٔٛازي و ٝاظ ضيٞ ٝب ثعس اظ يه سطف ٝعٕيك ذبضج
ٔي ضٛز  .ضٕب ٔتي تٛا٘يتس ضإٙٞتبيي الظْ ضا زض ذػتٛظ چٍتٍ٘ٛي خٕتع آٚضي ٕ٘٘ٛت ٝذّتظ اظ ٔستئِٛيٗ
آظٔبيطٍب ٜثپطسيس  .افطازي ؤ ٝطىٛن ث ٝسُ ضيٛي ٔي ثبضٙس ثبيس حسالُ س ٝآظٔبيص ثط ضٚي ٕ٘ ٝ٘ٛذّتظ
ا٘دبْ زٙٞس .ثٟوط است و ٝايٗ س ٕٝ٘ٛ٘ ٝذّظ ث ٝضىُ س ٕٝ٘ٛ٘ ٝذّظ غجحٍبٞي زض س ٝضٚظ ٔوفتب ٚخٕتع
آٚضي ٌطزز.

ثبيس اظ تحٛيُ تطضحب ثيٙي  ٚ ٌّٛ ،يب ثعاق وٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبي ٘بٔٙبست ٔي ثبضٙس پطٞيع ٕ٘بييس.
تَغيِ هي ضَد هزاحل سيز را جْت تْيِ يك ًوًَِ خلط خَة ثِ تزتيت سيز اًجبم دّيذ :
٘ - 1ظبفت  ٚضسوطٛي زٞبٖ تٛسظ آة خٛضيس ٜسطز ضسٜ
 - 2ضفوٗ ث ٝفضبي ثبظ ٔثالً حيبط  ٚثسٚض اظ افطاز زيٍط
 - 3تٙفس عٕيك س ٝثبض پطت سطٓٞ
 - 4ثعس اظ سٔٛيٗ تٙفس عٕيك  ،سطفٔ ٝحىٓ  ٚسعي زض ذبضج وطزٖ ذّظ اظ عٕك ضيٞ ٝب
 - 5ذطٚج ذّظ ث ٝا٘ساظ ٜيه لبضك ٔطثبذٛضي زض زاذُ ظطف تحٛيّي تٛسظ آظٔبيطٍبٜ
ٔ - 6ب٘سٖ زض فضبي ثبظ تب ظٔب٘ي و ٝسطفٔ ٝوٛلف ٌطزز.
زض غٛضتي وٕ٘ ٝي تٛا٘يس ذّظ ذٛز ضا ذبضج ٕ٘بييس تٙفس ثربض آة  ٚضطثت ٞبي ذّظ آٚض ٕٔىتٗ استت زض
تحطيه تِٛيس ذّظ ٔٛثط ثبضٙس .زض ايٗ حبِت چٙسيٗ تٙفس عجيعي زض ثربض ٔطعٛة ا٘دبْ زاز ، ٜسپس يه
زْ عٕيك وطيس ٚ ٜسطفٔ ٝحىٓ ٕ٘بييس  ،سپس ذّظ ذٛز ضا پس اظ ذبضج وطزٖ اظ عٕك ضي ٝث ٝزاذُ ظتطف
خٕع آٚضي ٕ٘ ٝ٘ٛثطيعيس.
ٔعٕٛالً خٟت خٕع آٚضي ٕ٘ ٝ٘ٛذّظ تٛسظ سطفٞ ٝبي عٕيك  15زليم ٝظٔبٖ الظْ است  .ث ٝزِيتُ ايتٗ وتٝ
ايدبز ذّظ اظ ايٗ عطيك ثسيبض آثىي ٘ ٚظيط ثعاق ٔي ثبضس ثبيتس زض ايتٗ ضاثغت ٝثت ٝآظٔبيطتٍب ٜتتصوط الظْ ضا
ثسٞيس.
ٕ٘ ٝ٘ٛذّظ ثبيس زض ظطٚف ٔٛضز اعٕيٙبٖ و ٝتٛسظ آظٔبيطٍب ٜزض اذويبض ضٕب ٌصاضو ٝضس ٜخٕع آٚضي ٕ٘بييس
ٔ .طرػب ضٕب  ٚتبضيد خٕع آٚضي ثبيس ثط ضٚي ثس٘ ٝآٖ اِػبق ضس ٜثبضس  .ظطف ضا زض يه ويس ٝپالسويىي
تٕيع لطاض زاز ٚ ٜآٖ ضا سطيعبً ث ٝآظٔبيطٍب ٜثطسب٘يسٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بي ذّغي و ٝثيص اظ  24سبعت ٍٟ٘تساضي ضتسٜ
ا٘س ٔٙبست ٘يسوٙس.
ثزاي آسهبيص ادرار چِ ثبيذ كزد ؟
اثوسا ثبيس ٔحُ ذطٚج ازضاض ضا ثب آة  ٚغبث ٖٛث ٝذٛثي ضسوط ٛزٞيس ٚ ٕٝ٘ٛ٘ .ستظ  ،اِٚتيٗ ازضاض غتجحٍبٞي
خٟت آظٔبيص ٔٙبست ٔي ثبضسٔ .عٕتٛالً حتسالُ ٕ٘ٛ٘ 3ت ٝازضاض غتجحٍبٞي زض ست ٝضٚظ ٔوفتب ٚزض ظتطٚف
اسوطيُ خساٌب٘ ٝتٛغي ٝضس ٜتٛسظ آظٔبيطٍب ، ٜخٟت ثطضسي ٚخٛز ٔيىطٚة سُ ٘يبظ ٔي ثبضس  .ث ٝزِيُ ايٗ
و ٝآ٘وي ثيٛتيه ٞب ثبعث ٟٔبض ضضس ٔيىطٚة سُ زض ازضاض ٔي ض٘ٛس ٙٔ ،بست استت وت ٝثيٕتبض لجتُ اظ زازٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛآ٘وي ثيٛتيه ٔػطف ٘ىطز ٜثبضس.
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبيي و ٝوٕوط اظ ٔ 40يّي ِيوط ثٛز ٚ ٜيب ثيص اظ  24سبعت ٍٟ٘ساضي ضس ٜثبضٙس ثطاي وطتت ٔٙبستت
٘رٛاٙٞس ثٛز .

آيب ثيوبري سل درهبى پذيز است ؟
ثّي  .اٌط ضٕب ٘ىب زضٔب٘ي تٛغي ٝضس ٜزض ايٗ ووتبة ضا ثت ٝذتٛثي ضعبيتت ٕ٘بييتس ،ذٛضتجروب٘ ٝأتطٚظ ٜثتب
زاضٞٚبي ٔٛخٛز زض ثبظاض ٘عزيه ث %100 ٝثٟجٛزي وبُٔ پيسا ٔي ٕ٘بييس  .اوثط زاضٞٚبي ضس سُ ذٛضاوي ثٛزٜ
٘ ٚيبظي ث ٝثسوطي ضسٖ زض ثيٕبضسوبٖ ٘ساضز.
ضٕب ٔي تٛا٘يس زض ٔٙعَ زاضٞٚبي ذٛز ضا ٔػطف وطز ٚ ٜثعس اظ ٔس وٛتبٞي ث ٝوبض لجّي ذٛز ثبظٌطزيس.
اغَلي را كِ ثبيذ در درهبى دارٍيي ثيوبري سل خَد رػبيت ًوبيين تب ثْجَدي يبثين كذاهٌذ ؟
 - 1حوٕبً تٕبْ ا٘ٛا زاضٞٚبي تدٛيع ضس ٜضا ٔػطف ٕ٘بييس.
 - 2اظ وٓ  ٚظيبز وطزٖ ذٛزسطا٘ٔ ٝمساض ٞط يه اظ زاضٞٚب ثب ٞط ثٟب٘ ٝاي پطٞيع ٕ٘بييس.
٘ - 3ظٓ زض ٔػطف زاضٞٚب ضا ضعبيت ٕ٘بييس  ٚآٟ٘ب ضا ثٕٞ ٝبٖ ضٚضي و ٝتٛسظ ٔسئِٛيٗ ٔطثٛع ٝتٛغي ٝضتسٜ
ٔػطف ٕ٘بييس (ٔثالً اٌط ثبيس زاضٞٚب ضا ٞط ضٚظ ٔػطف ٕ٘بييس آٖ ضا حوٕبً ضعبيت ٕ٘بييس)
 - 4ع َٛزٚض ٜزضٔب٘ي ضا و ٝحسالُ ٔ 6ب ٜاست  ،وبٔالً ضعبيت ٕ٘بييس ٔ ٚػتطف زاضٞٚتب ضا ثت ٝثٟتب٘ي ايٙىتٝ
ثٟجٛزي حبغُ وطز ٚ ٜزيٍط ٘يبظي ث ٝازأ ٝزاضٞٚب ٘يست  ،ثغٛض ذٛزسطا٘ ٝلغع ٘ىٙيس.
اگز اغَل درهبى سل را رػبيت ًكٌين چِ اتفبقي هوكي است ثيفتذ؟
اٌط ضٕب حوي يىي اظ ٔٛاضز شوط ضس ٜزض ثبال ضا ضعبيت ٘ىيٙس  ،تعسازي اظ ٔيىطٚة ٞبي سُ ظ٘سٔ ٜب٘تس ٚ ٜزض
٘مبط زٚض زست ضيٞ ٝب پٟٙبٖ ٔي ض٘ٛس  .ايٗ ٔيىطٚة ٞبي ظ٘س ٜلٛي تط ضس٘ ٚ ٜستجت ثت ٝزاضٞٚتبي ٘تبلع
ٔػطف ضسٔ ٜمبٔٚت پيسا ٔي وٙٙس  .ثغٛضي و ٝايٗ ٔيىطٚة ٞب ثسيبض ذغط٘بووط  ٚوطٙس ٜتط اظ ٔيىطٚة ٞبي
ٔعِٕٛي سُ ذٛاٙٞس ثٛز .ايٗ ٔيىطٚة ٞبي لٛي زض ظٔبٖ وٛتبٞي تىثيط پيتسا وتطز ٚ ٜفتطز ضا ٔدتسزاً زچتبض
ثيٕبضي ٔي وٙٙس  .ثب ايٗ تفب ٚو ٝايٗ ثبض ٔجوال ث ٝثيٕبضي سُ ٔمب ْٚث ٝزاضٞٚتب ضتس ٚ ٜزاضٞٚتبي لجّتي زض
ٔٛضز ا ٚزيٍط ٔٛثط ٘جٛز ٚ ٜث ٝزِيُ ٘جٛزٖ زاضٚي زيٍط ضس سُٔ ،حى ْٛثٔ ٝطي ذٛاٞس ثٛزِ .صا ضعبيت ٘ىب
فٛق  ٚعسْ س ُٟاٍ٘بضي زض ايٗ ضاثغ ٝثرػٛظ ثطاي ثيٕبضاٖ ٔسّ َٛضيٛي خٙج ٝحيبتي زاضزٔ .وأستفب٘ ٝايتٗ
ثيٕبضاٖ عال ٜٚثط اثوالي ٔدسز  ،اعطافيبٖ ذٛز ضا ث ٝسّي ٔجوال ذٛاٙٞس سبذت وٞ ٝطٌع زضٔبٖ ٕ٘تي ضت٘ٛس .
ِصا ٔسئِٛيت اعطافيبٖ ثيٕبض ،زض ضعبيت ٘ىب زضٔبيٗ ثيٕبض ذٛز  ،ثطاي حفظ سالٔت ايطبٖ ٘يع ثستيبض حتبئع
إٞيت ٔي ثبضس.

هسئَليي جْت رػبيت اغَل درهبًي تَسط ثيوبراًي كِ هوكي است ايي ًكبت را رػبيت ًكٌٌذ چِ
توْيذاتي در ًظز گزفتِ اًذ ؟
ثطاي ايٙى ٝاحوٕبَ عسْ ضعبيت يىي اظ ايٗ اغ َٛتٛسظ ضٕب ث ٝحسالُ ثطسسٔ ،سئِٛيٗ ثٟساضوي يته ٘تبظط
زضٔب٘ي ضا ثطاي ٘ظبض ثط ٔػطف زاضٞٚب  ،ث ٝضٕب تٛغئ ٝي وٙٙس.
٘بظط ثٟساضوي زضٔبٖ ضٕب  ،ظٔبٖ ٔعيٙي ضا زض ضٚظ ٔطرع ٔي وٙس وت ٝزض آٖ ستبعت ضتٕب ثبيتس ثتٔ ٝطوتع
ثٟساضوي ٘عزيه ٔٙعَ ذٛز ثغٛض ضٚظا٘ٔ ٝطاخع ٝوطز ٚ ٜزاضٚي ذٛز ضا زض ٔمبثُ ايٗ ٘تبظط ثٟساضتوي ٔػتطف
ٕ٘بييس  .زض ثطذي ٔٛالع ٕٔىٗ است ٘بظط ثٔ ٝحُ سى٘ٛت ضٕب آٔس ٚ ٜزاضٞٚبي ٕٞبٖ ضٚظ ضا ث ٝضتٕب زاز ٜتتب
زض ٔمبثُ ا ٚثّع ٕ٘بييس .ث ٝايتٗ ضٚش «درهبى كَتبُ هذت ثب ًظابرت هساتقين»  ٚيتب ثت ٝاذوػتبض زاتتس
)ٔ (DOTSي ٌٛيٙس .
درهبى ثيوبري سل چگًَِ است ؟
اٌط ضٕب لجالً ث ٝزِيُ اثوالء ث ٝثيٕبضي سُ زاضٞٚبي ضس سُ ٔػطف ٘ىطز ٜايس  ،ثٔ ٝس حسالُ ٔ 6تب ، ٜاظ 4
٘ ٛزاضٚي ذٛضاوي ٔرػٛظ زضٔبٖ سُ و ٝث ٝغٛض لطظ  ٚوپسٔ َٛي ثبضٙس  ،ثطاي ضٕب تدٛيع ذٛاٙٞتس
وطز  .ايٗ زاضٞٚب ضا ضٕب ٔي تٛا٘يس ث ٝضاحوي ثب ٘ظبض يه فطز زيٍط اسوفبزٕ٘ ٜبييس ِ .صا ٘يتبظي ثت ٝثستوطي
ضسٖ زض ثيٕبضسوبٖ  ٚيب آسبيطٍب٘ ٜرٛاٞس ثٛز.
زض غٛضتيى ٝضٕب لجالً ث ٝزِيُ اثوال ث ٝثيٕبضي سُ ثٔ ٝس ٔ 6ب ٜزاضٞٚبي ضس سُ ٔػطف وطز ٜثبضيس  ،ثطاي
ضٕب ثٔ ٝس حسالُ ٔ 8ب ، ٜاظ  ٛ٘ 5زاضٚي ٔرػٛظ زضٔبٖ سُ و ٝث ٝغٛض ذٛضاوي  ٚتعضيك ٔي ثبضٙس ،
تدٛيع ذٛاٙٞس وطز .
ٕٔىٗ است زض اثوسا تعساز ظيبز زاضٞٚب ؤٕ ٝىٗ است ث ٝحسٚز ٘ ٝتب ز ٜلطظ  ٚوپس َٛزض ضٚظ ثطسس ،وٕتي
ثطاي ضٕب غيط ٔٙوظط٘ ٚ ٜبضاحت وٙٙس ٜثٙظط آيس ِٚ ،ي ايٗ ٘ىو ٝضا ثبيس زض٘ظط زاضت و ٝاسوفبز ٜاظ تٕبْ آٟ٘تب
ثطاي ثٟجٛزي ضٕب الظْ ثٛز ٚ ٜتبو ٖٛٙثسيبضي اظ ثيٕبضاٖ ث ٝضاحوي ٕٞيٗ تعساز زاض ٚضا ضٚظا٘ٔ ٝػطف وطزٚ ٜ
ثٟجٛزي وبُٔ يبفو ٝا٘س.
اسبهي دارٍّبي ضذ سل كذام است ؟
لٛي تطيٗ زاضٚي ضس سُ «ايشًٍيبسيذ» ٘بْ زاضز و ٝث ٝغٛض لطظ سفيس ضً٘ زض زٚا٘ساظ ٜوٛچه  ٚثعضي
سبذؤ ٝي ضٛز..
لطظ وٛچه يىػس ٔيّي ٌطٔي ثٛز ٚ ٜلطظ ثعضٌوط سيػس ٔيّي ٌطٔي است .
ايٗ زاض ٚتٟٙب زض ثيٕبضي سُ اسوفبزٔ ٜي ضٛز .ثط ضٚي يه عطف لطظ ثعضي حتطٚف ال٘تيٗ
ٔي ضٛز.

ٔ d.Pطتبٞسٜ

حساوثط ٔيعاٖ ٔػطف ايٗ لطظ و ٝتٛسظ پعضه  ٚيب ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ثطاي افطاز  60ويٌّٛطْ ٚظٖ تدٛيع
ٔي ضٛز يه لطظ ثعضي (ٔ 300يّي ٌطٔي) ثغٛض ضٚظا٘ ٝاست .
ايٗ لطظ ضا ثبيس ٕٞطا ٜزيٍط زاضٞٚبي ضس سُ يه سبعت لجُ  ٚيب  2سبعت ثعساظ غتسا ثتب آة ٔػتطف وتطز.
لطظ  ٚيب ضطثت ٞبي سفيس ضً٘ ضس اسيس ٔعس( ٜآ٘وي اسيس) و ٝحبٚي إِٓيتتٙئ ْٛي ثبضٙس ٘جبيس زض ظٔبٖ
ٔػطف زاضٞٚبي ضس سُ ثرػٛظ ايع٘ٚيبظيس اسوفبزٕٛ٘ ٜز ،چٛٔ ٖٛخت ٔي ضٛز اثط زاضٚي ضس سُ وتبٞص
يبثس.
زاضٚي لٛي زيٍط ضس سُ «ضيفبٔپيٗ» ٘بْ زاضز و ٝث ٝغٛض وپس َٛتٕبْ لطٔع  ٚيب ز ٚض٘تً لطٔتع  ٚآثتي ٚ
لغط ٜزض ايطاٖ ٚخٛز زاضز.
وپس َٛلطٔع سيػس ٔيّي ٌطٔي  ٚوپس َٛز ٚضً٘ يىػس  ٚپٙدبٔ ٜيّي ٌطٔي ٔي ثبضس.
ايٗ زاض ٚزض ثيٕبضي ٞبي زيٍط ٘يع ٔػطف ٔي ضٛز .حساوثط ٔيعاٖ ٔػطف ايٗ وپس َٛو ٝتٛسظ پعضه  ٚيتب
ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ثطاي افطاز ثبالي  60ويٌّٛطْ ٚظٖ تدٛيع ٔي ضتٛز ز ٚوپست َٛلطٔتع ض٘تً (ٔ 300يّتي
ٌطٔي) ثغٛض ضٚظا٘ ٝاست  .ايٗ وپس َٛضا ثبيس ٕٞطا ٜزيٍط زاضٞٚبي ضس سُ يه سبعت لجُ  ٚيب  2سبعت ثعس
اظ غصا ثب آة ٔػطف وطز .ايٗ وپسٛٔ َٛخت ٘بض٘دي ضً٘ ضسٖ ازضاضِ ،جبس ظيتط  ٚتطضتحب ثتسٖ  ٚيتب ِٙتع
چطٕي ٔي ضٛز.
زاضٚي زيٍطي و ٝزض زضٔبٖ سُ ٔػطف ٔي ضٛز «اتبٔجٛت »َٛاست و ٝث ٝغٛض لطظ ذبوستوطي ض٘تً ثتب
عطفيٗ وٕي ٔحسة  ٚثطخسؤ 400( ٝيّي ٌطٔي) زض ايطاٖ سبذؤ ٝي ضٛز.
ايٗ زاض ٚتٟٙب زض ثيٕبضي سُ اسوفبزٔ ٜي ضٛز .حساوثط ٔيعاٖ ٔػتطف ايتٗ لتطظ وت ٝتٛستظ پعضته  ٚيتب
ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ثطاي افطاز ثبالي  60ويٌّٛطْ ٚظٖ تدٛيع ٔي ضٛز  3يب  4لطظ (ٔ 400يّي ٌطٔي) ثغتٛض
ضٚظا٘ ٝاست
ايٗ لطظ ضا ثبيس ٕٞطا ٜزيٍط زاضٞٚبي ضس سُ يه سبعت لجُ  ٚيب  2سبعت ثعس اظ غصا ثب آة ٔػطف وطز.
زاضٚي ضس سُ زيٍط «پيطاظيٙبٔيس» ثٛز ٜو ٝث ٝغٛض لطظ سفيس ضً٘ (ٔ 500يّي ٌطٔي) زض ايطاٖ ٔٛختٛز
است  .ايٗ لطظ اظ ٘ظط ا٘ساظ ٚ ٜظبٞط ضجي ٝلطظ ثعضي (سيػس ٔيّي ٌطٔي) ايع٘ٚيبظيس ٔي ثبضس .ثتٕٞ ٝتيٗ
زِيُ زض ثطذي ٔٛاضز ث ٝاضوجب ٜايٗ ز ٚزاض ٚث ٝخبي ٔ ٓٞػطف ٔي ض٘ٛس ٛٔ ٚخت عتٛاضؼ ثستيبض ذغط٘تبن
ذٛاٙٞس ضسِ .صا تٛغئ ٝي ضٛز زض ٔػطف ايٗ ز ٚزاض ٚزلت وبفي ٕ٘بييس  .تٟٙب اذوالف ظبٞطي ايتٗ ز ٚزاضٚ
ثط ضٚي ٘ٛضو ٝالتيٗ  d.Pثط ضٚي يه عتطف لتطظ ايع٘ٚيبظيتس ٔتي ثبضتس  .ثغتٛضي وت ٝزض ز ٚعتطف لتطظ
پيطاظيٙبٔيس سبز ٜثٛزٞ ٚ ٜيچ حطٚفي ٘ٛضو٘ ٝطس ٜاست .

ايٗ زاض٘ ٚيع تٟٙب زض ثيٕبضي سُ اسوفبزٔ ٜي ضٛز  .حساوثط ٔيعاٖ ٔػطف ايٗ لطظ و ٝتٛستظ پعضته  ٚيتب
ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ثطاي افطاز ثبالي  60ويٌّٛطْ ٚظٖ تدٛيع ٔي ضٛز  3يب  4لطظ (ٔ 500يّي ٌطٔي) ثغتٛض
ضٚظا٘ ٝاست  .ايٗ لطظ ضا ثبيس ٕٞطا ٜزيٍط زاضٞٚبي ضس سُ يه سبعت لجُ  ٚيب  2سبعت ثعس اظ غتصا ثتب آة
ٔػطف وطز.
زاضٚي زيٍط ضس سُ «استزپتَهبيسيي» است و ٝث ٝغٛض آٔپٚ( َٛيتبَ) تعضيمتي يته ٌطٔتي زض ايتطاٖ
ٔٛخٛز است  .ايٗ زاض ٚزض اوثط ٔٛاضز ث ٝعٛٙاٖ زاضٚي پٙدٓ زض زضٔبٖ ثيٕبضا٘ي اسوفبزٔ ٜي ضٛز و ٝلتجالً ثتٝ
ٔس حسالُ ٔ 6ب ٜزاضٔ ٚػطف وطز ٜا٘س  .ايٗ زاض ٚتٟٙب ث ٝغٛض عضال٘ي زض ثبسٗ تعضيك ٔي ضٛز.
ايٗ زاض ٚزض ثيٕبضيٟبي زيٍط ٘يع ٔػطف ٔي ضٛز .حساوثط ٔيعاٖ ٔػطف آٖ و ٝتٛسظ پعضه  ٚيتب ٔستئِٛيٗ
ثٟساضوي ثطاي افطاز ثبالي  60ويٌّٛطْ ٚظٖ تدٛيع ٔي ضٛز يه آٔپ َٛيه ٌطٔي ثغٛض ضٚظا٘ ٝثطاي حساوثط 2
ٔبٔ ٜي ثبضس .زض ثيٕبضاٖ ثبالي  60سبٍِي  ،ز ٚس ْٛآٔپٔ 750( َٛيّي ٌطْ) ضٚظا٘ٔ ٝػطف ٔي ضٛز.
لطظ ٚيوبٔيٗ ة  6زاضٚي ضس سُ ٘يست ِٚ ،ي زض ثطذي اظ ٔٛاضز ٔػطف آٖ ضا ثٕٞ ٝتطا ٜلتطظ ايع٘ٚيبظيتس
تٛغئ ٝي وٙٙس.
دارٍّبي ضذ سل را در طي درهبى چگًَِ استفبدُ هي كٌٌذ؟
اٌط ضٕب لجالً زاضٞٚبي ضس سُ ٔػطف ٘ىطزيس ،ثبيس زض آغبظ زضٔبٖ ثٔ ٝس ٔ 2ب ، ٜچٟتبض زاضٚي ايع٘ٚيبظيتس ،
ضيفبٔپيٗ  ،اتبٔجٛت ٚ َٛپيطاظيٙبٔيس ضا ث ٝعٛض ضٚظا٘ٔ ٝػطف ٕ٘بييس  .سپس ثٔ ٝتس ٔ 4تب ٜتٟٙتب اظ زاضٞٚتبي
ايع٘ٚيبظيس  ٚضيفبٔپيٗ اسوفبز ٜوٙيس  .ايٗ زٚض ٜزضٔب٘ي و ٝحسالُ ٔ 6ب ٜذٛاٞس ثٛز ثبيس ثغٛض وبٔتُ ٔ ٚتٙظٓ
ٔػطف ٌطزز.
زض غٛضتيى ٝضٕب لجالً ث ٝزِيُ اثوالء ث ٝثيٕبضي سُ ثٔ ٝس ٔ 6ب ٜزاضٞٚبي ضس سُ يبز ضس ٜضا ٔػطف وطزٜ
ثبضيس  ،ثبيس زض آغبظ زضٔبٖ ٔدسز ثٔ ٝس ٔ 2ب ، ٜاظ  5زاضٚي ايع٘ٚيبظيس  ،ضيفبٔپيٗ  ،اتبٔجٛت ، َٛپيطاظيٙبٔيتس
 ٚاسوطپؤٛبيسيٗ ث ٝعٛض ضٚظا٘ٔ ٝػطف وطز ٜسپس ثط حست تٛغي ٝپعضه  ٚيب ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي زاضٞٚب ضا
ثب ٔيعاٖ وٕوطي ثٔ ٝس حسالُ ٔ 8بٔ ٜػطف ٕ٘بييس.
چگًَِ هي تَاى پي ثزد كِ ثيوبر در حيي درهبى در حبل ثْجَدي است ؟
عال ٜٚث ط ايٙى ٝضٕب زض چٙس ٞفو ٝا َٚزضٔبٖ احسبس ثٟجٛزي ٔي وٙيس  ،تت لغع ضس ٚ ٜاضوٟبي ضتٕب ظيتبز
ذٛاٞس ضس .ثغٛضي و ٝزض ايٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ است افعايص ٚظٖ ٘يع پيسا وٙيسِ .صا تٛظيٗ ٔبٞب٘ت ٚ ٝافتعايص ٚظٖ
٘طب٘ ٝپيططفت ثٟجٛزي ٔي تٛا٘س ثبضس .أب ٕٔىٗ است ايٗ افعايص ٚظٖ زض تٕبْ افطاز ٔطبٞس٘ ٜطٛز .اظ عطف
زيٍط سطفٞ ٝبي ضٕب وٓ  ٚيب لغع ضس ٚ ٜذّظ ضٕب وتتتتتتٓ ٔي ٌطزز.

أب ثطاي اعٕيٙبٖ اظ سيط ثٟجٛزي ثيٕبض ٔسّ َٛضيٛي زض حيٗ زضٔبٖ  ،ثٟوطيٗ ضا ٜآظٔبيص ذّظ ٔي ثبضس .ثتٝ
ٕٞيٗ ذبعط ث ٝضٕب تٛغئ ٝي ضٛز زض پبيبٖ ٔب ٜزٔ ، ْٚب ٜپٙدٓ  ٚپبيبٖ زٚض ٜزضٔب٘ي ذتٛز ،آظٔتبيص ذّتظ
ا٘دبْ زٞيس  .زض اوثط ٔٛاضز زض آظٔبيص ذّظ پبيبٖ ٔب ٜز ْٚزضٔبٖ ضٕب زيٍط ٔيىطٚة سُ زيس٘ ٜرٛاٞس ضس.
جْت ثْجَدي كبهل خَد  ،چِ ًكبتي را ثبيذ در هػزف دارٍّب رػبيت كزد ؟
 - 1زسوٛضا زاضٚيي تٛغي ٝضس ٜتٛسظ پعضه  ٚيب ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ضا ثٛٔ ٝلع ٔ ٚسا ْٚاخطا ٕ٘بييس.
 - 2ع َٛزضٔبٖ ثيٕبضي ضٕب حسالُ ٔ 6ب ٜاست  ،زض عي ايٗ ٔس زاضٞٚب ضا ثٞ ٝيچ عٛٙاٖ ذٛزستطا٘ ٝلغتع
٘ىٙيس.
 - 3ث ٝذبعط تعسز زاضٞٚب  ٚوبٞص احوٕبَ فطأٛضي ٔػطف آٟ٘بٙٔ ،بست است وّي ٝزاضٞٚب ضا ثب فبغتّ ٝچٙتس
ثب٘ي ٝاظ  ٓٞزض غجحٍب ٜلجُ ثطذٛاسوٗ اظ ضذورٛاة (يه سبعت لجُ اظ غتجحب٘ ٚ )ٝيتب زض ضتت لجتُ اظ
ذٛاثيسٖ (ز ٚسبعت ثعس اظ ضبْ) ثٕٞ ٝطا ٜآة فطاٚاٖ ثّع ٕ٘بييس ٍٔ ،تط ايٙىت ٝپعضته ستُ ضتٕب  ٚ ،يتب
ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ٘حٔ ٜٛػطف زيٍطي ضا تٛغي ٝوطز ٜثبضٙس.
 - 4چ٘ ٖٛظٓ زض زضٔبٖ ثسيبض حبئع إٞيت است ٔٙبست است خٟتت خّتٌٛيطي اظ فطأتٛش وتطزٖ ٔػتطف
زاضٞٚب  ،يه ٘فط اظ ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ،آضٙبيبٖ  ٚيب اعضبء ذتب٘ٛاز ٜثتط ٔػتطف  ٚثّتع زاض ٚتٛستظ ضتٕب
٘ظبض وبُٔ ٔ ٚسوميٓ زاضو ٝثبضٙس .خسٔ َٚػطف ضٚظا٘ ٝزاض ٚضا ٔي تٛا٘يس اظ ٔطوتع ثٟساضتوي ٔطثٛعتٝ
ثرٛاٞيس .ثب تىٕيُ ذب٘ٞ ٝبي ايٗ خس َٚثغٛض ضٚظا٘٘ ،ٝبظط زضٔبٖ ضتٕب ٔتي تٛا٘تس ٔوٛخت ٝتىٕيتُ زٚضٜ
زضٔبٖ ثيٕبض ذٛز ضٛز  ٚاحوٕبَ ذغب ضا ث ٝحسالتتتتتتتُ ٔي ضسب٘س.
 - 5زض غٛضتيى ٝزاضٞٚب ضا ذٛزتبٖ ث ٝتٟٙبيي ٔػطف ٔي وٙيس ٔٙبست است خٟت وبٞص احوٕبَ اضوجب ٜزض
ٔػطف زاضٞٚب  ،لطظ  ٚوپسٔ َٛػطفي ٞط ضٚظ ضا زض ثسوٞ ٝبي خساٌب٘ ٝلطاض زازٞ ٚ ٜط ضٚظ يىي اظ ثسوٝ
ٞب ضا ثبظ ٔ ٚػطف ٕ٘بييس.
 - 6زض غٛض عسْ تحُٕ ٔػطف  ٓٞظٔبٖ زاضٞٚب ثبيس ثب پعضه سُ ذٛز  ٚيب ٔستئِٛيٗ ثٟساضتوي ٔطثٛعتٝ
ٔطٛض ٕ٘بييس.
 - 7زض غٛض ثطٚظ ت ٟٛذفيف ٔي تٛا٘يس زاضٞٚب ضا لجُ اظ ذٛاة ٔػطف ٕ٘بييس.
 - 8اظ ٔػطف زاضٞٚبي ضس اسيس ٔعس( ٜآ٘وي اسيس) ٘ظيط ضطثت  ٚيب لطظ حبٚي إِٓيٙي ْٛخساً پطٞيع ٕ٘بييس
 .چ ٖٛايٗ زاضٞٚب ٔٛخت ٔي ضٛز و ٝزاضٞٚبي ضس سُ اثط ذٛز ضا اظ زست ثسٙٞس.
 - 9آٔپ ، َٛلطظ ٞبي ذٛضاوي  ٚيب وبضٙي پيطٍيطي اظ حبٍّٔي  ،زض ظٔبٖ ٔػطف زاضٞٚبي ضتس ستُ اثتط
ذٛز ضا اظ زست ٔي زٙٞس ِ .صا ثبيس زض حيٗ ٔػطف زاضٞٚبي ضس سُ اظ ضٚش ٞبي زيٍط پيطٍيطي ٘ظيط
وب٘س ٚ ْٚيب زسوٍب ٜزاذُ ضحٕي (آي ي ٛزي)  I I U Dاسوفبزٕ٘ ٜبييس.

ٞ - 10يچٍب ٜث ٝتٛغيٞ ٝبي افطاز غيط ٔسئ٘ ٚ َٛبٚاضز زض ضاثغ ٝثب ثيٕبضي ذٛز  ٚزضٔبٖ آٖ تٛخت٘ ٝىٙيتس.
تٕبْ اعالعب  ٚيب ضإٙٞبيي ٞبي الظْ ضا اظ پعضه سُ ذٛز  ٚيب ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي وست ٕ٘بييس.
 - 11خٟت وٕه ث ٝتمٛيت ايٕٙي ثسٖ  ٚتسطيع ثٟجٛزي زض حيٗ زضٔبٖ اظ ٔٛاز غصايي پطپتطٚتئيٗ ٘ظيتط
ٌٛضت ِ ٚجٙيب ثيطوط اسوفبزٕ٘ ٜبييس.
قجل اس آغبس درهبى چِ ًكبتي را ثبيذ در ًظز داضت ؟
لجُ اظ ٔػطف زاضٞٚب ثبيس ٘ىب ظيط ضا ث ٝپعضه سُ ذٛز  ٚيب ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ٔوصوط ضٛيس.
 - 1زاضوٗ سبثم ٝثيٕبضي ذبظ زيٍط ٘ظيط (ثيٕبضي لٙس يب زيبثت٘ -بضسبيي وّيت – ٝثيٕتبضي ٞتبي وجتسي

–

اعويبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض -ثيٕبضيٟبي ذ٘ٛي – غط يب تطٙح – ٘مطس – وبٞص ضتٛٙايي ٚيتب ثيٙتبيي – ستبثمٝ
لجّي اثوالء ث ٝسُ – ثيٕبضي ايسظ – سطعبٖ – پي٘ٛس اعضبء – ثيٕبضيٟبي ٘مع ايٕٙي ثسٖ )…ٚ
ِ - 2يست وبّٔي اظ زاضٞٚبي زيٍطي و ٓٞ ٝاؤ ٖٛٙػطف ٔي وٙيس ( .زاضٞٚتبي ضتس ستُ اثتط ثستيبضي اظ
زاضٞٚبي زيٍط ضا وبٞص ٔي زٙٞس)
 - 3حبٍّٔي
ػَارؼ دارٍّبي سل كذام است ٍ در غَرت ثزٍس چِ ثبيذ كزد ؟
زض غٛض ثطٚظ ٞط يه اظ عالئٓ ظيط ٔػطف زاضٞٚب ضا فتٛضاً لغتع وتطز ٚ ٜستطيعبً ثت ٝپعضته ستُ حتٛز  ٚيتب
ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ٔطثٛعٔ ٝطاخع ٝوٙيس::

 -1ايدبز ظضزي زض سفيسي چطٓ ٞب (توبم دارٍّب را قطغ كٌيذ)
 -2اضىبَ زض زيسٖ (قزظ اتبهجَتَل را قطغ كٌيذ)
ٚ -3ظٚظ ٌٛش  ٚيب وبٞص ضٛٙايي (آهپَل استزپتَهبيسيي را قطغ كٌيذ)
- 4اسوفطاغ ٌ ،يدي  ٚزضز ضىٕي ثسيبض ضسيس (توبم دارٍّب راقطغ كٌيذ)
زض غٛض ثطٚظ ٞط يه اظ عالئٓ ظيطٔ ،ػطف زاضٞٚب ضا ازأ ٝزاز ٚ ٜزض اسط ٚلت ثت ٝپعضته ستُ ذتٛز  ٚيتب
ٔسئِٛيٗ ثٟساضوي ٔطثٛع ٝاعال زٞيس :
 - 1ذبضش ثسٖ
 - 2ايحبز ِى ٝپٛسوي
 - 3زضز ٔفبغُ

 - 4احسبس ٌعٌع يب ثي حسي زض پبٞب  ٚيب زست ٞب
 - 5ت ٟٛسبزٜ
 - 6زضز ٔروػط زض ٘بحئ ٝعسٜ
 - 7ثي اضوٟبيي
ًكتِ هْن:
ضً٘ ٘بض٘دي ازضاض  ٚزيٍط تطضحب ثسٖ ث ٝز٘جبَ ٔػطف وپس َٛضس سُ ضيفبٔپيٗ ايدبز ضتس ٜوت ٝعجيعتي
ثٛز ٚ ٜاحويبج ثٔ ٝطاخع ٝث ٝپعضه ٘ساضز.
جْت جلَگيزي اس اًتقبل هيكزٍة سل ثِ اطزافيبى خَد چِ ثبيذ كزد ؟
يبزآٚضي ٔي ٌطزز و ٝاٌط ٔجوال ث ٝسُ ضيٛي ٞسويسٔ ،يىطٚة سُ تٛسظ ضٕب اظ عطيك سطف ،ٝعغس ، ٝذٙسٜ
 ٚغحجت وطزٖ زض فضبي اتبق پطاوٙسٔ ٜي ضٛز  .اٌط ٔجوال ث ٝسُ غيط ضيٛي (ذبضج ضيٛي) ٞستويس ،اظ ٘ظتط
ا٘ومبَ ٔيىطٚة سُ ٔ ٚسطي ثٛزٖ ثطاي اعطافيبٖ ذٛز ٔطىّي ايدتتتتتبز ٕ٘ي وٙيس.
تَجِ :
زض غٛضتيىٔ ٝجوال ث ٝسُ ضيٛي اظ ٘ٚ ٛاٌيط ٞسويس ،لسض سطايت ثيٕبضي ضٕب ٔعٕٛالً پس اظ ز ٚتب سٞ ٝفوٝ
اظ ضط ٚزضٔبٖ زاضٚيي ضس سُ اظ ثيٗ ٔي ضٚز ِ ،صا ٘ىب ظيط زض ٔٛضز وبٞص ا٘ومبَ ٔيىطٚة سُ اظ ضٕب ثتٝ
اعطافيبٖ  ،تٟٙب زض اٚايُ ضط ٚزضٔبٖ سُ تٛغئ ٝي ضٛز :
 - 1زض غٛضتيى ٝثيطوط سطفٔ ٝي وٙيس ٚاٌيطزاضتط اظ زيٍط ثيٕبضاٖ ٞسويسِ .صا تٛغئ ٝي ضٛز زض ٔحيظ ٞبي
ثسو ٝوٕوط غحجت  ،ذٙس ،ٜعغس ٚ ٝيب سطفٕ٘ ٝبييس.
 - 2زض چٙس ٞفو ٝا َٚزضٔبٖ زاضٚيي ثبيس ٕٛٞاض ٜثرػٛظ زض فضبٞبي ثسو ٝاظ ٔبسه ثيٙتي – زٞتب٘ي چٙتس
الي ٝغيطوبغصي اسوفبزٕ٘ ٜبييس.
 - 3ثبيس ثٍٙٞ ٝبْ سطف ٚ ٝيب عغس ٝخّٛي زٞبٖ ذٛز ضا ثب زسوٕبَ وبغصي پبويع ٜثپٛضب٘يس.
 - 4ذّظ ذٛز ضا پس اظذبضج وطزٖ اظ زٞبٖ زض پبوت يب زسوٕبِي ضيرو ٚ ٝسپس آٖ ضا ثسٛظا٘يسِ .صا ثبيتس اظ
ا٘ساذوٗ ذّظ زض ٔعبثط  ٚظٔيٗ  ،چ ٝزض ذب٘ ٚ ٝچ ٝزض ثيط ٖٚخساً ذٛززاضي ٕ٘بييس.
ٛٞ - 5اي اتبق آِٛز ٜثٔ ٝيىطٚة سُ حوي زض ظٔبٖ غيبة ضٕب ٘يع ذغط سطايت زاضزِ .صا ٘ىب ايٕٙي ضا ثبيتس
زض ٞط حبِت ضعبيت ٌطزز.
 - 6اتبق ضٕب ثبيس ضعٛثت وٓ زاضو ٚ ٝآفوبثٍيط  ٚثب تٟٛيٙٔ ٝبست ثٛز ٜثغٛضيى ٝخطيبٖ ٛٞا اظ زاذُ سبذوٕبٖ
ث ٝزاذُ اتبق  ٚاظ زاذُ اتبق ث ٝفضبي ثبظ ثيط ٖٚسبذوٕبٖ ثبضس.

ٛ٘ - 7ض ٔسوميٓ آفوبة زض وطوٗ ٔيىطٚة سُ ثسيبض ٔٛثط است ِ ،صا تٛغئ ٝي ضٛز اتبق ضٕب عٛضي ا٘وربة
ضٛز و ٝحساوثط ظٔبٖ آلوبة ٌيطي ضا زاضو ٝثبضس.
 - 8اِجس ، ٝظطٚف غصا  ،زض  ٚزيٛاض اتبق ٘ ،مطي زض ا٘ومبَ ٔيىطٚة سُ ٘ساض٘سِ .صا ٘يبظي ث ٝختسا ستبظي آٖ
٘جٛز ٚ ٜآٟ٘ب ضا ٔي تٛاٖ ثغٛض ٔعٕ٘ َٛظبفت  ٚضسوط ٛوطز ِٚ .ي تٛغئ ٝي ضٛز و ٝاظ تىب٘تسٖ اِستٚ ٝ
ّٔحف ٝثيٕبض لجُ اظ ضسوط ٛذٛززاضي وٙيس.
 - 9زض غٛض ضيروٗ ذّظ ثط ضٚي سغٛح اضيبء  ٚيب وف ظٔيٗ ٔٙبست استت وٕتي ٔتبز ٜضتسعف٘ٛي ٘ظيتط
سب ٚ ِٗٚيب ٔبيع سفيس وٙٙس ٜاِجس٘( ٝظيط ٚايوىس) ثط ضٚي آٖ ضيرو ٚ ٝآٖ ضا عجك ٔعٕ َٛتٕيع ٕ٘بييس.
ٙٔ - 10بست است ضٕب ثيطوط اظ حبِت عبزي ٘ظبفت فطزي ضا ضعبيت ٕ٘بييس.
 - 11وٛزوبٖ ٘سجت ث ٝعف٘ٛت سُ حسبس ٞسوٙس ِ ،صا تٛغئ ٝي ضٛز اظ ٘عزيه ضسٖ ث ٝآٟ٘ب  ٚيتب ٚضٚز
اعفبَ ث ٝزاذُ اتبق ذٛز خساً خٌّٛيطي وٙيس.
 - 12زض غٛضتيى ٝاظ اعطافيبٖ ضٕب وسي زچبض سطف ٝعٛال٘ي ٔتس استت  ،حوٕتبً ا ٚضا خٟتت ٔعبيٙت ٝثتٝ
پعضه ٔعطفي ٕ٘بييس.
 - 13زض غٛضتيى ٝثب وٛزوي ظيط ضص سبَ زض يه ٔٙعَ ظ٘سٌي ٔي وٙيس  ،ا ٚضا ثتٔ ٝستئِٛيٗ ثٟساضتوي
ٔعطفي ٕ٘بييس تب تحت زضٔبٖ زاضٚيي پيطٍيطي اظ اثوالء ث ٝسُ لطاض ٌيطز.
ّن اكٌَى درهبى سل ثزاي ثيوبر چقذر ّشيٌِ دارد؟
وّي ٝذس ٔب ٔجبضظ ٜثب سُ اعٓ اظ تطريع  ،آظٔبيص ذّظ  ،ضازيٌٛطافي ٚ ،يعيت پعضته  ،زاض ، ٚپيٍيتطي ٚ
وٙوطَ اعطافيبٖ ثيٕبض زض سطاسط وطٛض اظعطيك ٔطاوع ثٟساضوي ث ٝعٛض ضايٍبٖ اضائتتتتتٔ ٝي ضٛز.
ِصا ثيٕبض ٞيچٍٚ ٝ٘ٛخٟي ثبثت اضائ ٝايٗ ذسٔب زض عٛض زضٔبٖ ذٛز ٕ٘ي پطزاظز.

اهيذٍارين در هجبرسُ ثب ثيوبري خَد ثب
ػٌبيت خذاًٍذي ٍ تالش هسئَليي
ثْذاضتي  ،ضوب پيزٍس هيذاى ثبضيذ.

