
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده اس لواسم آرایشی
ّفتِ خَدداسی ؿَد. تْتش  6تا  4ت تایذ اص آسایؾ کاهل چـوْا تِ هذ

تا صهاًی کِ اص قطشُ ّای پغ اص عول اػتفادُ هی کٌیذ اص آسایؾ  اػت

 چـن ّا اختٌاب گشدد.

 رژین غذایی
هحذٍدیتی دس سطین غزایی ٍخَد ًذاسد ٍ هی تَاًیذ سطین غزایی هعوَل 

 اداهِ دّیذ. الثتِ تایذ سطین غزایی کِ تِ دلیلخَد سا 

تیواسی ّای صهیٌِ ای )هثل دیاتت ٍ فـاسخَى( داؿتِ ایذ سا سعایت 

کٌیذ. تشای خلَگیشی اص یثَػت سطین غزایی حاٍی هقادیش کافی فیثش ٍ 

 هایعات هلشف ًواییذ.

 رانندگی
َسد تذٍى هدَص چـن پضؿک ٍ تِ ٍیظُ دس ؿة ساًٌذگی ًکٌیذ. دس هّشگض 

 پضؿک تا حتوا ساًٌذگی تشای ًیاص تِ اػتفادُ اص عیٌک )آفتاتی ٍ یا طثی(

 یذ.ًوای هـَست خَد

 فعالیتهای شغلی

ّفتِ پغ اص عول فعالیت  4تا  1تؼتِ تِ ًَع ؿغلی کِ داسیذ هی تَاًیذ 

 ّای ؿغلی سا اص ػش تگیشیذ ، ٍلی قثل اص آى تا پضؿک خَد هـَست کٌیذ

. 
 

 صیش اص اّیوت ٍیظُ ای تشخَسداس اػت؛ًذ، سعایت هَاسد 

 * دقیقا طثق دػتَس پضؿک، داسٍ سا هلشف کٌیذ.

 * دفعاتی کِ تایذ پواد یا قطشُ اػتفادُ ؿَد سا فشاهَؽ ًکٌیذ.

* اگش اص پواد ٍ قطشُ دس یک چـن اػتفادُ هی کٌیذ، ّویـِ اتتذا قطشُ 

 دقیقِ اص پواد اػتفادُ کٌیذ. 5سا دس چـن تشیضیذ ٍ پغ اص 

پواد ٍ قطشُ ّا سا دس فَاكل هلشف دس  تْتش اػت* دس فلل تاتؼتاى 

 یخچال ًگِ داسیذ.

 * اخاصُ ًذّیذ دیگشاى اص قطشُ یا پوادّای ؿوا اػتفادُ ًوایٌذ.

 * قطشُ ٍ پواد سا پغ اص دٍ ّفتِ اص اٍلیي هلشف دٍس تیٌذاصیذ.

 * قطشُ ٍ پواد سا دٍس اص دػتشع کَدکاى ًگِ داسیذ.

 س هشاخعِ، داسٍّای چـوی خَد سا ّوشاُ داؿتِ تاؿیذ.* دس ّش تا

 عالئن طبیعی

عالئن چـوی کِ دس اداهِ رکش هی ؿًَذ طثیعی تَدُ ٍ ًگشاى کٌٌذُ 

ًوی تاؿٌذ:قشهضی خفیف، آتشیضؽ خفیف، تاسب دیذ، احؼاع خؼن 

تا  4خاسخی ٍ افتادگی هختلش پلک تاال؛ ایي عالئن تایذ تِ تذسیح ٍ ظشف 

 عول اص تیي تشًٍذ.ّفتِ پغ اص  6

 عالین ّـذاس دٌّذُ

ضایٌذُ ، تشؿح ، ٍسم پلک ٍ هتحوِ ، کاّؾ دیذ دس چـن دس هَاسد دسد ف

 . عول ؿذُ ٍ ًیض تَْع ٍ اػتفشاغ تایذ فَسا تِ پضؿک هشاخعِ کٌیذ
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رکش ایي ًکتِ ضشٍسی اػت کِ عول خشاحی آب هشٍاسیذ تا 

ػایش اعوال خشاحی چـن هتفاٍت اػت ٍ اص ایي سٍ 

هوکي اػت تا حذٍدی تا  دػتَسات پغ اص عول ًیض

دػتَسات پغ اص عول ػایش خشاحی ّای چـن تفاٍت داؿتِ 

 تاؿذ.

 کاناراکت)آب هزوارید (چیست؟

تِ کذس ؿذى عذػی چـن، آب هشٍاسیذ یا کاتاساکت گفتِ 

هی ؿَد. دس ایي حالت عذػی هاًٌذ یک پٌدشُ هِ گشفتِ یا 

صسد اػت. هیضاى کذٍست عذػی دس چـوْای هختلف 

 ت.هتفاٍت اػ

 نکته:

 ًوی تاؿذ.کاتاساکت یک پشدُ دس خلَی چـن 

 . ًوی ؿَدکاتاساکت دس اثش اػتفادُ صیاد اص چـن ایداد 

کاتاساکت هؼشی ًثَدُ ٍ اص یک چـن تِ چـن دیگش ًیض 

  ًوی ؿَد.هٌتقل 

 ًوی ؿَد.کاتاساکت تاعث کَسی تشگـت ًاپزیش 

 عالئن بیواری کاتاراکت چیست؟

 حؼاػیت تِ ًَس -تاس ؿذى دیذ تذٍى دسد 

 دٍ تیٌی دس یک چـن -اختالل دیذ دس ؿة 

 هحَ ٍ یا صسد ؿذى سًگْا -احتیاج ًَس تیـتش تشای هطالعِ 

تـخیق ایي تیواسی تا هعایٌِ تَدُ ٍ تَػط چـن پضؿک 

 تاییذ هی ؿَد.

 علل کاتاراکت چیست؟

 تیـتشیي هَاسد کاتاساکت تِ علت افضایؾ ػي تَخَد هی آیذ.

تیواسیْایی  -ػاتقِ خاًَادگی آب هشٍاسیذ. : ػایش علل عثاستٌذ اص

 هاًٌذ دیاتت

 ػاتقِ اكاتت ضشتِ تِ چـن

 دس هعشم ًَس خَسؿیذ تَدى یا اؿعِ تِ هذت طَالًی

 خشاحیْای قثلی چـوی

 هلشف طَالًی هذت داسٍّایی هاًٌذ کَستًَْا -هلشف ػیگاس 

 هزاجعات پس اس عول 
پغ اص  اٍلیي سٍصّوَاسُ ًخؼتیي هشاخعِ تعذ اص عول، تایذ 

تا پضؿک خَد تایذ تعذی خشاحی تاؿذ ٍ دس هَسد هعایٌات 

شاهَؽ ًکٌیذ کِ ّویـِ دس هشاخعات تعذی ف هـَست ًواییذ

 داسٍّایتاى سا ّوشاُ خَد تیاٍسیذ

 حفاظت اس چشن
ّواًطَس کِ پضؿک ؿوا تَكیِ هی کٌذ دس ّفتِ اٍل پغ اص 

تِ ٍیظُ دس  (ؿیلذ ػَساخ داس)عول اص پَؿؾ هحافظ چـن 

ٍ ًَس  اص آصاس تِ چـن  باػتفادُ ًواییذ. تشای اختٌا ٌّگام خَاب

اص عیٌک ّای آفتاتی هحافظ دس طَل سٍص تِ ؿذیذ تْتش اػت 

 خلَف تیشٍى اص هٌضل اػتفادُ کٌیذ.

 

 فعالیت های روسانه
هی تَاًیذ فعالیت ّای هعوَل سٍصاًِ ؿاهل پیادُ سٍی عادی ٍ تواؿای 

 فعالیت ّایتلَیضیَى سا یک سٍص تعذ اص عول اص ػش تگیشیذ. الثتِ تایذ اص 

تذًی ػٌگیي ٍ ؿذیذ هثل تلٌذ کشدى اخؼام ػٌگیي ، تیل صدى،ٍسصؽ 

 .هاُ اختٌاب ؿَد 2هاُ ٍ ٍسصؽ ّای سصهی تا  1ّای ایشٍتیک تا 

دس عول آب هشٍاسیذ، دس طی یک تا دٍّفتِ پغ اص عول، ًواص سا ًـؼتِ 

 تِ خای آٍسیذ ٍ ػش خَد سا تشای ػدذُ تِ پاییي خن ًکٌیذ.

 اصالح صورت

 .اكالح كَست تعذ اص عول هاًعی ًذاسد

 شستشوی صورت
 چـن ٍ كَست تِ  فـاس تا آب پاؿیذى اص عول اص تعذ اٍل سٍص  3 تا 2دس

. هی تَاًیذ اص یک حَلِ تویض ٍ هشطَب تشای پاک کٌیذ خَدداسی ّا

 .اػتفادُ ًواییذ ٍ تویض کشدى دٍس چـن ّا ٍ پلک ّا کشدى كَست

 حوام گزفتن
هاًعی ًذاسد، اهّا اص سٍص اٍل ؿؼتـَی تذى )اص گشدى تِ پاییي( تعذ اص 

ؿَد. خَدداسی  عول اص تعذ ػاعت  72 دس ٍاى  تا یا حوام دٍؽ گشفتي

تَكیِ هی ؿَد قثل اص اػتحوام تا پضؿک خَد هـَست ًواییذ. هی الثتِ 

قطشات آب تِ  تاکٌیذ تَاى تشای ؿؼتـَی هَّا، ػش سا تِ عقة خن 

 ـن ًشیضًذداخل چ

هی ؿَد قثل اص اػتحوام تا پضؿک خَد هـَست ًواییذ. هی تَاى 

قطشات آب تِ  تاکٌیذ تشای ؿؼتـَی هَّا، ػش سا تِ عقة خن 

داخل چـن ًشیضًذ

 

  

 


