
 

  

 زاحي عفًَت هحل خ

 عفًَت هحل خزاحي چيست ؟

عفًَت هحل خزاحي عجبرت است اس عفًَتي وِ ثعذ 

اس خزاحي در ثخطي اس ثذى وِ خزاحي اًدبم ضذُ 

است اتفبق هي افتذ. ثيطتز ثيوبراًي وِ خزاحي هي 

 1-3ضًَذ دچبر عفًَت ًوي گزدًذ. ثب ايي حبل در 

ثيوبري وِ خزاحي هيطًَذ، ايي اهز  111ًفز اس ّز 

 است رٍي دّذ، هوىي

 ثعضي اس عالئن ضبيع عفًَت هحل خزاحي عجبرتٌذ اس 

 لزهشي ٍ درد در اطزاف هحل خزاحي 

 خزٍج هبيع وذر اس سخن خزاحي 

 آيب عفًَت هحل خزاحي لبثل درهبى است ؟

ثلِ . ثيطتز عفًَت ّبي هحل خزاحي ثب آًتي ثيَتيه 

ّب درهبى هي ضًَذ. گبّي اٍلبت ، ثيوبراى هجتال ثِ 

ًت ثزاي درهبى عفًَت هحل خزاحي ثِ الذام عفَ

 خزاحي ديگزي ًيبس دارًذ.

ثيوبرستبى ثزاي پيطگيزي اس عفًَت هحل خزاحي 

 چِ الذاهبتي اًدبم هي دّذ؟
 

ثزاي پيطگيزي اس عفًَت هحل خزاحي ، پشضىبى، 

پزستبراى ٍ سبيز وبروٌبى ثْذاضت ٍ درهبى الذاهبت 

 سيز را اًدبم هي دٌّذ:

دست ّب را لجل اس عول تب ثبالي آرًح ثب يه هبدُ ضذ 

 وٌٌذُ هي ضَيٌذ.عفًَي 

دستْبيطبى را لجل ٍ ثعذ اس هزالجت اس ّز ثيوبر ثب آة 

 ٍ غبثَى يب هحلَلْبي حبٍي الىل هي ضَيٌذ.

ثخطي اس هَّبي ثذى ضوب را وِ ًشديه هلح ثزش 

خزاحي است، ثالفبغلِ لجل اس عول خزاحي ثب هبضيي 

ريص تزاضي ثزلي هي تزاضٌذ . ًجبيذ ثزاي ايي وبر اس 

 ي استفبدُ ضَد.تيغ ريص تزاض

لجل اس ضزٍع خزاحي ثزاي ضوب آًتي ثيَتيه تشريك 

 هي وٌٌذ.

دليمِ  01در ثيطتز هَارد ، آًتي ثيَتيه ثبيذ ظزف 

سبعت ثعذاس  42لجل اس ضزٍع خزاحي تشريك ضَد ٍ 

 عول لطع ضَد.

پَست هحل خزاحي را ثب غبثَى هخػَظ تويش هي 

 وٌٌذ تب هيىزٍثْب وطتِ ضًَذ.

هي ثزاي پيطگيزي اس عفًَت سخن خزاحي چِ ووىي 

 هي تَاًين ثىٌن؟
 

 لجل اس خزاحي :

ثِ پشضه خَد در هَرد ثيوبري ّب ٍ اختالالتي وِ 

هوىي است داضتِ ثبضيذ، تَضيح دّيذ. هطىالتي هثل 

چبلي هي تَاًٌذ ثز خزاحي ٍ درهبى آلزسي، ديبثت ٍ 

 ضوب اثز ثگذارًذ.

هػزف دخبًيبت را وٌبر ثگذاريذ. ثيوبراًي وِ سيگبر 

هي وطٌذ ثيطتز اس ديگزاى دچبر عفًَت هي ضًَذ. ثب 

پشضه خَد در هَرد چگًَگي وٌبر گذاضتي هػزف 

 سيگبر لجل اس خزاحي غجحت وٌيذ.

سم در غَرتي وِ تزاضيذى هَّبي هحل ثزش خزاحي ال

ثبضذ ، اس دستگبُ ريص تزاش ثزلي استفبدُ وٌيذ ٍ 

 ّزگش اس تيغ ريص تزاضي استفبدُ ًطَد.
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پشضه يب پزستبر توبم لجل اس تزخيع ، 

چيشّبيي را وِ السم است در ثبرُ هزالجت 

اس سخن خَد ثذاًيذ ، ثزايتبى تَضيح هي 

دٌّذ. لجل اس تزن ثيوبرستبى هطوئي 

ضَيذ وِ آًچِ را وِ آهَسش دادُ اًذ ثِ 

 خَثي درن وزدُ ايذ.

ّويطِ ، لجل ٍ ثعذ اس هزالجت اس سخن ، 

هتي دستْبيتبى را ثطَييذ. اگز ّز گًَِ عال

اس عفًَت هثل لزهشي ٍ درد در هحل 

خزاحي ، تزضح اس سخن يب تت پيذا 

وزديذ، ثالفبغلِ ثب پشضه خَد توبس 

 .ثگيزيذ

 

 ثعذاس عول خزاحي :

اگز ًذيذيذ وِ آًْب دستْبيطبى را ثطَيٌذ، اس 

آًْب خَاّص وٌيذ ايي وبر را اًدبم دٌّذ. ّوِ 

هعبيٌِ پشضىبى ٍ پزستبراى ٍ ... ثبيذ لجل اس 

ضوب دستْبيطبى را ثب آة ٍ غبثَى يب هحلَل 

 ّبي الىلي ثطَيٌذ.

خبًَادُ ٍ دٍستبًتبى وِ ثِ هاللبت ضوب هي 

آيٌذ ًجبيذ ثِ سخن خزاحي يب پبًسوبى آى دست 

 ثشًيذ .

خبًَادُ ٍ دٍستبًتبى ثبيذ لجل ٍ ثعذ اس هاللبت 

ضوب دستْبيطبى را ثب آة ٍ غبثَى يب 

اگز ًذيذيذ وِ  هحلَلْبي الىلي ثطَيٌذ.

دستْبيطبى را ثطَيٌذ، اس آًْب ثخَاّيذ ايي وبر 

 را اًدبم دٌّذ.

ٌّگبم تزخيع اس ثيوبرستبى چِ وبري السم 

 است اًدبم ثذّن؟
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