
 :  سروگ اوسُلیه

 011ثزای تشریك اَظٕنیٍ طزَگ ْبی 

ٔاحذی در دطتزص ْظتُذ. ثیًبراٌ يی 

تٕاَُذ ثب رػبیت ثٓذاػت فزدی تب چٓبر ثبر 

اس یک طزَگ اَظٕنیٍ اطتفبدِ کُُذ پض 

اس تشریك ثزای اطتفبدِ يجذد اس طزَگ، 

اَظٕنیٍ ثبلی يبَذِ در آٌ را تخهیّ کزدِ، 

خٕد لزار دادِ طزپٕع طٕسٌ را در يحم 

 ٔ طزَگ را در یخچبل َگٓذاری کُیذ.

  وگٍذاری اوسُلیه:

اَظٕنیٍ ْزگش َجبیذ يُجًذ ػٕد یب در 

درجّ طبَتیگزاد 72ديبی ثیغ اس 

َگٓذاری گزدد. اَظٕنیٍ را تب یک يبِ يی 

تٕاٌ در حزارت اتبق َگٓذاری کزد. اگز در 

يذت یک يبِ يصزف َؼٕد ثبیذ در یخچبل 

ا در غیز ایٍ صٕرت گذاػتّ ػٕد، سیز

 لذرت اثز خٕد را اس دطت خٕاْذ داد.

                   آمادي سازی َ تسریق اوسُلیه:

اَظٕنیٍ کذر ٔ ػیزی رَگ را ثبیذ لجم اس 

يصزف ثب ثزگزداَذٌ آراو ٔیبل ٔ غهطبَذٌ 

آٌ در ثیٍ دٔ دطت کبيال يخهٕط کُیذ ٔ 

ثیًبر ثبیذ یبد ثگیزد کّ چگَّٕ اَظٕنیٍ را 

ذار صحیح درٌٔ طزَگ ثکؼذ ٔ ثب يم

ًْچُیٍ ضًٍ اطتفبدِ اس طزَگ ػزایظ 

اطتزیم را رػبیت ًَبیذ،ُْگبو گذاػتٍ 

طزپٕع طٕسٌ َکبت ایًُی را رػبیت کُذ 

ٔ طزَگٓبی اطتفبدِ ػذِ را در یک ظزف 

پالطتیکی يحکى )ظزف خبنی يٕاد 

 ػٕیُذِ( ثیُذاسد.

اوتخاب َ چرخص محل تسریق: 

م ثزای تشریك اطتفبدِ يکزر اس یک يح

ثّ ثبفت  يی تٕاَذ ثّ يزٔر ثبػث آطیت

گزدد. تغییزات ثبفتی حبصهّ يی تٕاَذ 

ثبػث کبْغ جذة اَظٕنیٍ گزدد کّ ثّ 

ػذو کُتزل ثیًبری يی اَجبيذ ثزای 

پیؼگیزی اس ثزٔس ایٍ يؼکم، يحم تشریك 

را ثّ دلت اَتخبة کزدِ ٔ ثّ طٕر يُظى 

ّ تغییز دْیذ ٔ حتی االيکبٌ اس ػضالتی ک

فؼبنیت سیبدی دارَذ اطتفبدِ َکُیذ سیزا 

کبر ػذیذ ػضالَی طزػت جذة را 

    افشایغ يی دْذ .

        :خصُصیات محل ٌای تسریق

ثّ راحتی در دطتزص ثبػُذ )راٌ،  -0

                                 بطٍ(ثبسٔ ،ػکى ٔ ث

اس َظز چؼًی ٔ نًظی طجیؼی ثّ -7

  َظز ثزطُذ.

ٔطبیهی کّ  تسریقی :تکىیکٍای خُد  

ثبیذ ثزای اطتفبدِ در يُشل تٓیّ ًَبییذ، 

ػبيم اَظٕنیٍ َظخّ ػذِ، پُجّ ٔ 

طزَگ ْبی يٕرد تبییذ ًْزاِ ثب 

يی ثبػذ. اطتفبدِ اس انکم ثزای  طٕسٌ

ثب  تًیش کزدٌ پٕطت تٕصیّ ًَی ػٕد .

یک دطت پٕطت يحم تشریك را ثکؼیذ ٔ 

َبحیّ ٔطیؼی را ثب اَگؼتبٌ ثگیزیذ تب 

حم تشریك ثبثت ػٕد ثب دطت ي

طزَگ را يبَُذ يذاد ثگیزیذ ٔ طٕسٌ  دیگز

را ثّ طٕر ػًٕدی ٔارد پٕطت کُیذ ٔ 

اگز لزار  پیظتٌٕ را تب آخز فؼبر دْیذ.



اطت دٔ َٕع اَظٕنیٍ را در یک طزَگ 

ا ثبیذ اَظٕنیٍ کزیظتبل يخهٕط کُیذ اثتذ

                                       ثكؼیذ.را

                                      :بیمار  بً آمُزش

لجم اس فؼبنیت ٔ ٔرسع غذاي كبفي 

ٔػذِ ْبي غذايي را حذف  ثخٕريذ .

طبػت يك ٔػذِ  4-5تمزيجب ْز  َكُیذ.

لُذ  غذايي يب غذاي يختصز ثخٕ ريذ .

ثبسٔثُذ  يزتت كُتزل كُیذ . خٌٕ را ثّ طٕر

ثّ طٕر يُظى ثّ  ْٕيت پشػكي ثپٕػیذ .

ػك يزاجؼّ كُیذ . يمذار اَظٕنیٍ را پش

 فمظ تحت َظز پشػك تغییز دْیذ .

عالئم ضُك اوسُلیه َدرمان آن كً 

 ضامل مُارد زير است:

ػالئى : تؼزيك ، نزسع ، ػصجبَیت ، 

 گزطُگي ٔضؼف

ػهم : اَظٕنیٍ ثیغ اس حذ ، فؼبنیت 

 ػذيذ ٔ َخٕردٌ غذاي كبفي

گزو لُذ طبدِ يثال 01-05دريبٌ أنیّ :

لزؽ گهٕكش طبدِ .يك نٕنّ ژل گهٕكش  3تب7

 .َیى يب يك فُجبٌ آة يیِٕ

خٕردٌ يك غذاي يختصز پض اس دريبٌ 

أنیّ ػبيم َؼبطتّ ٔپزٔتئیٍ يثم َبٌ 

ٔپُیز. ػیز َٔبٌ طٕخبري يب َصف 

 طبَذٔيچ .

 عُارض اوسُلیه درماوي :

ٔاكُغ ْبي حظبطیتي يٕضؼي ثّ (0

صٕرت لزيشي ، تٕرو ، درد، طفتي ٔ 

طبَتیًتز در يحم تشريك 7-4یزثّ اَذاسِكٓ

اس ثیٍ رفتٍ ثبفت چزثي سيز جهذي كّ (7

ثّ صٕرت فزٔرفتگي در پٕطت ثزٔسيي 

 .كُذ 

يمبٔيت ثّ اَظٕنیٍ كّ ػبيغ تزيٍ (3

ػهت آٌ چبلي اطت ٔثب كبْغ ٔسٌ اس 

  ثیٍ يیزٔد .

 ثبال رفتٍ لُذ خٌٕ ُْكبو صجح(4

      بنام خدا
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