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اغاب حساسیتِا هاًٌذ آسن ّحساسیت پْستی: عاهل ایجاد کٌٌذٍ

:   عالین تیواسی
کاُص حس تْیایی-هطکالت گْاسضی–سیٌْصیت –خشخش ضثاًَ –تٌفس دُاًی 

:دسهاى

دسهاًِای ضذ آلشژی جِت تَ تعْیق اًذاختي ّیا کاُص سشعت سضذ پْلیپ  -1

عول جشاحی دس صْست تضسگی پْلیپ ّ اًسذاد تیٌی  -2



.داسُّای تجْیض ضذٍ سا تَ هْقع هصشف ًوایذ-1

.دس تاسیخ هعیي تَ دسهاًگاٍ هشاجعَ ًوایذ-2

:ًکاتی کَ تیواس تایذ تذاًذ-
عذم ّجْد تشش سّی تیٌی  -1

جشاحی پالستیک تیٌی-اًحشاف تیغَ تیٌی–عول ُوضهاى پْلیپ تا سیٌْصیت -2

احتوال عْد هجذد پْلیپ -3

                            



آًاتْهی تیغَ تیٌی-

ضشتَ تیٌی-2سضذ ًاُواٌُگ قسوت غضشّفی-1:عاهل ایجاد کٌٌذٍ-

:عالین اًحشاف تیغَ تیٌی-

کاُس حس  -خشخشضثاًَ-اًسذاد تٌفسی-گشفتگی یکی یاُشدّ هجشای تیٌی
عذم ایجاد تغییش ضکل -هطکالت گْش-گاُا سیٌْصیت-خطکی تیٌی-تْیایی

ظاُشی تیٌی

.دسصْست اًسذاد تٌفسی عول جشاحی اًجام هی ضْد: دسهاى

.ُواى سّص عول هی تْاًذ هشخص گشدد: هذت صهاى تستشی



.داسُّای تجْیض ضذٍ سا تَ هْقع هصشف ًواییذ-

.تشضی ًیست صْستعول اص داخل تیٌی اًجام هی ضْد پس سّی -

.دس صْست کثیف ضذى گاص جلْیی تیٌی آى سا تعْیض کٌیذ-

.تاهپْى یا هص داخل تیٌی سّص سْم تْسط پضضک خاسج هیگشدد-

.جِت تاص ضذى تیٌی تا سّص دُن تعذ عول  تیٌی سا تا سشم ضستطْ دُیذ-

.پشُیض اص فعالیتِایی کَ احتوال ضشتَ تَ تیٌی داسد-

.تا دٍ سّص اّل اص خن ضذى ّفعالیتِای ضذیذ تپشُیضیذ-

.اص فیي کشدى تپشُیضیذ-

.قشاس دُیذ(دس حالت ًیوَ ًطستَ )دسٌُگام استشاحت سش سا تَ سوت تاال -

.اص سژین غزایی ًشم ّ هایعات خٌک استفادٍ کٌیذ-

دسصْست ّجْد تْسم ّکثْدی دس صْست یاتیٌی پس اص خشّج تاهپْى ًگشاى ًثاضیذتا سَ -
.ُفتَ تِثْد هی یاتذ

.دس تاسیخ تعییي ضذٍ تَ پضضک هشاجعَ ًواییذ-



تغییش ضکل ظاُشی تیٌی–کثْدی –تْسم :ضکستگی عالین-

جااًذاصی تا عول جشاحی  :دسهاى-

:ًکاتی کَ تیواس تایذ تذاًذ-

.  اهکاى جااًذاصی هْثش  تا سَ ُفتَ تعذ اص ضکستگی هی تاضذ-1

تعذ اص ّاسد آهذى ضشتَ تَ تیٌی دس صْست تشّص هطکل تٌفسی هشاجعَ  -2

.اّسژاًسی تَ پضضک ًواییذ

.تعذ اص عول ًیاص تَ تاهپْى ًوی تاضذ-3

.تعذ اص عول جِت هحافظت تیٌی تا یک ُفتَ قالة گچ الصهست-4

-. اص خیس ضذى گچ تیٌی دستخاس حوام تپشُیضیذ-5




