
 

 راه عزوقی و نحوه مزاقبت اس آن  

مییی اییوارب رر ییهره راه عزوقییی و نحییوه  

 مزاقبت اس آن  یشتز  دانب:

راه عزوقییی رارییی ابییت   ییزا   یییزون    

شیاه اانیخ ایون اس      زرن ایون اس  یدن   

رنیییس ربیییتوهه راورنیییه یش   ییی ی  میییی 

شیییور و رو یییهره  ییی   یییدنتهن  یییز میییی     

گزررا هتییزنخ را رییه  عزوقییی انییواعی    

رسییت د  یی  سنییز  وبییت و  ییه ابییت هره اس  

 رگ ره  شاه بهات  می شوندا

 

 فیستول:

رررزنو ت اس رنه یش حجب سنهر  اسایون شیاه   

وارر ربتوهه راورنه یش می شور  زا  انخ  یهر  

احتیهج    رگیی رسیت  ی   سییهر فتیور  یز اس       

 توانید انیخ مایدار     رگ ره  معاو ی  هشید  یه  

اون را  همیخ   دارایخ جهیت رر نهحیی  می     

ربت نه آرنج جزاحی بیهره ا    یه  یی حسیی     

موضعی و دون نیهس    سیتز  شیدن انجیهی میی     

شور ررواقع  ششک  ه ا  هل نک بیزازگ و  

بیهرزگ ررانخ نهحی   یزا  شیاه فیسیتول میی     

بهسر  هگ قتورم هبب  زنه راورنه یش را انجهر 

یستول راهن ا  هل  یخ بیزازگ و    دا س ف

 بیهرزگ    روش جزاحی ابت

سمهن م هبب  هرگذار  فیستول حداقل رومیهه  

 قبل اس آغهس رنه یش ابت

 

 دنیست  دانید    رزچ  انخ فهصل  طوالنی  یز  

  هشد فیستول شاه رب  هروای  ز ابت

فیستول    ندرت  ست  نیه ع  یی نیب شیور و یی      

 زا  او یخ  هر فیسیتول میی گیزندچ یدنخ میهه     

آمهره شور  هنیک  طول می  شد  ه  زا  رنه یش 

 ازنی بهره می  وانید     و هه شدن انخ سمیهن  

 اک  ی د  ه راهن ربت روس  چ د  هر نک 

  وپ  البتیکی نه بزمی را فشهر رریدا

 چ د نکت   زا  مزاقبت اس فیستول:

ربتی را  ی  رر آن راه عزوقیی  یهر نوذاشیت      

شده  ایش نو  رارند و   نشهن  ره  ع ونیت رر  

رمیش   یب  وجی    یداچ هن ی      آن مهن د وری 

ع ونتی رر ان انجهر شده  هشد  یه  شیصیب  ی     

موقع وم زف آنتی  یو ییک  زطیزف اوارید    

 شدا
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روس  چ یید  ییهر جزنییهن اییون را رر راه عزوقییی  ییهن 

احسهس   ید چ هن   جزنهن اون قتع شده  هشید نیه   

احسهس مت هو ی راشت   هشید نع یی  ی  ایون ررانیخ     

ر زموضوع را  ه قسات  صت  شده ابتا س رزچ  سو

 یب رنه یش هن ررمیهن  وذارند  ه اقدای بزنع می  یوان  

  سیهر  اس  صت  ره را حل ا  اهرج  زرا  

 روس ربت فیستول رارنصوا ید

 ربت فیستول رار را شیو نکی د

 یلو گیزی را  یه ربیت فیسیتول رار     2وبهنل  هال ز اس 

  ل د نکی د

رارابت هر وبهنل سن تی بهعت م ی رر ربت فیستول 

 نشورا

 

اس وشیییدن  بییهس رییه    یین اوا یییدن رو    

 هرگذاشیت  شیده    هسوئی    ررآن راه عزوقی 

اوررار    یداسنزا موجب   د شدن جزنیهن  

اون رر فیستول شده و اتز  صت  شیدن ایون   

 را سنهر می   دا

موقع اون گیز  نه انیداسه گییز  فشیهر ایون     

 یییهسو  رنوز یییهن رر آن راه عزوقیییی نیسیییت 

 هسو  رنوز هن رر آن راه عزوقی نیسیت جلیو   

 یهورند اسربیتی  ی  رر آن راه عزوقیی رسیت     

ت هره می شور رر صور ی  ی   هنید اسراییخ    اب

بات اون گزفت  شور بییهرزگ ریه   شیت    

 ربت امخ  زنخ قسات ابتا
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