
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کبرکٌبى هزاکشهزاقجتْبی ثْذاضتی  -4

ٍ آسهبیطگبُ  درهبًی

عفًَی ثب  ًَساداى هتَلذ ضذُ اس هبدراى -5

ٍیزٍس   ایي

داضتي راثطِ جٌسی ثب ضزیک آلَدُ  -6

 :راّْبی اًتقبل 

  استفبدُ اس سزًگْبی هطتزک در هعتبداى

 تشریقی 

 ٍ اًتقبل اس طزیق خبلکَثی ،تتَ،حجبهت 

 سَراخ کزدى گَش 

  ُاًتقبل خَى آلَدُ یب توبس خَى آلَد

 چطن ٍ دّبى )ثب پَست سخوی یب هخبط 

 اًتقبل اس هبدر ثِ جٌیي 

 :پیطگیزی

  پیطگیزی در ایي ًَع ّپبتیت رعبیت

 . ثْذاضت فزدی هی ثبضذ

  ٍاستفبدُ اس دستکص ،عیٌک ٍ پیص ثٌذ

سبیز ٍسبیل حفبظت فزدی در افزادی 

ثذى ثیوبراى  کِ ثب خَى ٍ تزضحبت

 .سزٍکبردارًذ

 

 

 

  در هعتبداى تشریقی تَصیِ هی ضَدحتوب

در ّز ثبرتشریق اس ٍسبیل تشریقی ًَع 

 .استفبدُ کٌٌذ

  اس هصزؾ هطتزک ٍسبیلی هبًٌذریص

تیػ هسَاک ،ًبخي گیز ٍ هَچیي tتزاش 

 .ثپزّیشیذ

  اسثی ثٌذ ٍ ثبری جٌسی پزّیشیذٍدر

جٌسی ًبهطوئي اس کبًذٍم  توبس صَرت

 .تفبدُ ضَداس

  در حذ اهکبى اس خبلکَثی تتٍَ حجبهت

 .خَدداری ضَد

  ًکبت استزیل رادرهَقع سَراخ کزدى

گَش رعبیت ًوبئیذٍ جْت سَراخ 

کزدى آًجِ هزاکشثْذاضتی هطوئي هزاجعِ 

 .کٌیذ

ٍاکسي ًذارد   Cتَجِ داضتِ ثبضیذ ّپبتیت 

 :درهبى 

اس فعبلیتْبی ضذیذ ٍ پزاستزس  -1

. خَدداری کٌیذ

استفبدُ اس رصین ؼذایی  -2

پزکزثَّیذرات ٍ پزپزٍتئیي ٍ کن 

 چزثی

 

 

است کِ ثبعث التْبة  یک ثیوبری ٍیزٍسی

رٍس هی 60الی 15کجذ هی ضَددٍرُ کوَى آى 

ثبضذاس آًجبئیکِ ایي ًَع ّپبتیت ًِ 

گفتِ هی Cثِ آى ّپبتیت   Bاست Aًِّپبتیت

 .ضَد

ثی اضتْبیی ،خستگی : عالئن سهبى حبد

سوت راست )د ضکن هفزط،تَْع ،استفزاغ ،در

تیزُ ضذى رًگ ادرار،کن رًگ (سیزدًذُ ّب 

ضذى هذفَع ،سردی پَست ،تت ٍدرد هفبصل 

   :افزاد درهعزض خطز   

هعتبدیي ثِ هَا دهخذر تشریقی -1

دریبفت کٌٌذگبى خَى ٍ فزاٍردُ ّبی  -2

خًَی هثل افزاد هجتال ثِ تبالسوی ٍ 

ّوَفیلی  

ثیوبراى دیبلیشی -3

 هزاقجتْبی ثْذاضتی کبرکٌبى هزاکش -4



 

  

درصَرت آؼطتِ ضذى لجبسْب ٍ هلحفِ ّب ثِ -1

خَى ٍ تزضحبت ثذى آى را ثطَر جذاگبًِ ثب آة 

داغ ثطَییذ 

خَدداری اس اًتقبل خَى ٍ ثی ثٌذ ٍ ثبری -2

جٌسی 

خَدداری اس تشریقبت عضالًی  -3

هعتبداى تشریقی هجتال حتوب اس سَسى ٍ سزًگ  -4

 استزیل ٍٍسبیل ضخصی خَد هبًٌذریص تزاش ،

هَچیي ٍ هسَاک ٍ تیػ جذاگبًِ استفبدُ کٌیذ 

ثزیذگیْب ٍ سخوْب را ثب پبًسوبى هٌبست  -5

. ثپَضبًیذ

در صَرت هزاجعِ ثِ ثِ هزاکش پشضکی  -66  6

دًذاًپشضکی ٍ آسهبیطگبُ پزسٌل را اس 

 .د آگبُ کٌیذٍضعیت خَ

 

 

 

هصزؾ الکل خَدداری اس هصزؾ  چزثی

،ؼذاّبی سزخ کزدًی ،لجٌیبت پزچزة،ؼذاّبی 

اس ،ضکالت ٍ کیک آهبدُ هبًٌذ سَسیس ٍ کبلت

 در صَرت داضتي تَْع ٍ.خَدداری کٌیذ 

استفزاغ ؼذا را در حجن کن ٍ ثِ دفعبت ثیطتز 

. استفبدُ کٌیذ 

خَدداری اس هصزؾ دارٍّبیی کِ هتبثَلیسن -3

. کجذی دارد

جْت اًجبم هعبیٌبت دٍرُ ای ٍ آسهبیص  -4

. طجق سهبًجٌذی ثِ پشضک خَدهزاجعِ کٌیذ 

استفزاغ ،سردی  هذاٍم تَْعدر صَرت  -5

،تؽییز در سطح َّضیبری کجَدی ؼیز طجیعی 

خًَزیشی طَالًی هذت  تَرم ضکن ٍ افشایص 

خَى در )ؼیز طجیعی  ٍسى ٍ خًَزیشی هحلْبی

ادرار ٍ هذفَع سیبُ رًگ ٍ خًَزیشی اس سخن ثِ 

پشضک خَداطالع دّیذ 

پیطگیزی اس اًتقبل ّپبتیت  ثِ دیگزاى  
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