
 

 

 كاتتز ضالذٍى 

كاتتز ضالذٍى چيست ٍ چطَر تايذ اس آى هزاقثت 

 : كٌين

سهاًيكِ . كاتتز ضالذٍى ّواى كاتتز هَقت است

اٍرصاًس ًياس تِ دياليش داضتِ تاضيذ ٍ اس قثل تزايتاى 

تا رٍش جزاحي در . فيستَل هٌاسة ساختِ تاضٌذ

سياّزگ هزكشي گزدى يا سيٌِ ضوا يك لَلِ 

آى تتَاًيذ دياليش  پالستيكي كار هيگذارًذ تا اس طزيق

تزخالف فيستَل كاتتز تالفاصلِ قاتل . ضَيذ

كاتتزّاي هَقت تا تخيِ سزجاي . استفادُ است

هٌظَر اس كاتتزّاي دائوي . خَد هحكن هيطًَذ

كاتتزّايي ّستٌذ كِ هذت طَالًي تزي هَرد 

استفادُ قزار هي گيزًذ ايي كاتتزّا را تا يك رٍكص 

حكن كار خاظ ٍ جٌذ تخيِ در سيز پَست م

هيگذارًذ اس آًجا كِ قسوتي اس كاتتز داخل تذى 

است احتوال آلَدُ ضذى ٍ عفًَت در آى سياد 

 . است

 

 

 

 :چٌذ ًكتِ تزاي هزاقثت اس كاتتز ضالذٍى

ايي . كاتتز خَد را ّويطِ تويش ٍ خطك ًگِ داريذ

تِ هعٌي آى است كِ ًوي تَاًيذ ضٌا كٌيذ يا حوام 

 . تزٍيذ

هَقع تعَيض  "هزاقة تاضيذ كاتتزتاى هخصَصا

لثاس كطيذُ ًطَد، تين دياليش تِ ضوا آهَسش 

هيذّذ كِ چطَر هَاقعي كِ دياليش ًويطَيذ رٍي 

 . كٌيذ كاتتز را تپَضاًيذ ٍ اس آى هزاقثت 

 .سوتي كِ كاتتز ضالذٍى دارد ًخَاتيذ

رٍساًِ پاًسواى كاتتز ضالذٍى تا هزاجعِ تِ درهاًگاُ 

ّوزاُ )يا تا آهَسش تَسط خَدتاى. تعَيض ضَد

 (تيوار تعَيض گزدد

دٍش گزفتي دستي تطَريكِ ًاحيِ كاتتز ضالذٍى 

ٍلي . در آب غَطِ ٍر ًطَد تْتزيي رٍش است

دى تِ دياليش تاضذ تْتز اگز دٍش گزفتي قثل اس آم

پاًسواى جذيذ تِ ّوزاُ پواد آًتي تيَتيك . است

 .تزرٍي هحل خارجي گذاردُ ضَد

تِ ًطاًِ ّاي عفًَت هاًٌذ قزهشي، ٍرم، درد، 

چزك، تة تَجِ داضتِ تاضيذ ٍ تا هطاّذُ ّز يك 

 .  اس ايي عالئن تا پشضك خَد تواس تگيزيذ

 

 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 

كاتتز ضالذٍى چيست ٍ چطَر تايذ اس آى هزاقثت 

 : كٌين
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