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 :بیمار محترم
هی ضًَس سْیِ ی وِ وبًسیس ػول ػزاحی لكغ ػؿَ هكبلت سْیِ ضسُ زر ایي وشبثچِ ثِ هٌظَر  آضٌب سبسی ٍراٌّوبیی ثیوبراى

سهیٌِ ػول لكغ ػؿَ ، ػلل ، هزالجشْبی اهیسٍارین ثب هكبلؼِ ایي زفشزچِ ثشَاًیس اقالػبر هَرز ًیبس ذَز را زر .ضسُ اسز 

 لجل ٍ ثؼس اس ػول ٍ ثؼس اس سزذیع ثسسز آٍرزُ ٍ ثؼس اس وست آگبّی السم ثشَاًیس زر اهز ذَز هزالجشی ٍ رسیسى ثِ اسشمالل 

.ثْزُ ثگیزیس  

 

 

:قدمهم  

ایي ػول ثزای ازاهِ حیبر ثیوبر ٍیب سَاًجرطی اٍ اًؼبم . سبلیبًِ ثیص اس ًین هیلیَى ػول لكغ ػؿَ زر اهزیىب اًؼبم هی گیزز

.هی گیزز  

ایي .لكغ ػؿَ یىی اس اػوبل ػزاحی ثزای ثیوبراى سَذشگی الىشزیىی هی ثبضس لكغ اًسام گبّی اهزی ؾزٍری هی ثبضس

اًساهی وِ اس ثیي رفشِ ثبضس سیبُ  .هی ضَز وِ ثٌب ثِ زالئلی اس ثیي رفشِ ٍ ػولىزز ًساضشِ ثبضٌس ػول ثزای اًساهْبیی اًؼبم

هی ثبضس زر غَرسیىِ لكغ ًطَز ثؼلز ػفًَز هی سَاًس سًسگی ثیوبر را ثِ هربقزُ ثیٌساسز ثب لكغ ػؿَ ثیوبرهی سَاى سًسگی 

ار ًبگَار هی ثبضس ثِ ّویي زلیل ثسیبری اس ػزاحبى راغت ثِ اًؼبم ثیوبر را ًؼبر زاز ایي ػول ثزای ثیوبر ٍ ذبًَازُ اش ثسی

دشضه هؼبلغ ثیوبر ثبیس لجل اس اًؼبم لكغ ػؿَ هَؾَع را ثب ثیوبر ٍ ذبًَازُ اٍ زر هیبى ثگذارزٍ ثِ زلز . ایي ػول ًیسشٌس

لكغ ػؿَ هی وٌس ثبیس اقالػبر ػزاحی وِ السام ثِ .ػلز ٍ هحل لكغ اًسام ٍ ًبسَاًی حبغل اس آى را ثِ ثیوبر سَؾیح زّس  

                                   .  وبفی زر هَرز اًَاع اًساهْبی هػٌَػی زاضشِ ثبضس سب لكغ ػؿَ را زر هحل هٌبست اًؼبم زّس

:  سؼزیف   

.ثِ ػسا وززى لسوشی اس اًساهْب یب اًگطشبى را ثَسیلِ ػول ػزاحی لكغ ػؿَ هی گَیٌس  
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:ػلل اًؼبم لكغ ػؿَ  

(زیبثز )هْوشزیي ػلل لكغ ػؿَدبهؼوَال ثؼلز یىی اس ثیوبریْبی دیطزًٍسُ ؾبیؼبر ػزٍق هحیكی -1  

.سػبزفبر ٍ ؾزثِ ّبی ضسیس -2  

سَهَرّبی ثسذین اسشرَاًی ٍ ثبفشْبی ًزم اقزاف آى -3  

زیبثز -4  

ًبٌّؼبریْبی هبزرسازی -5  

ػفًَشْبی حبز-6  

.ای هؼوَلی ػَاة ًوی زّسػفًَشْبی هشهي ٍ قَالًی وِ ًسجز ثِ زرهبًِ-7  

ؾبیؼبر ًبضی اس لِ ضسگی ، سَذشگی حزارسی ، الىشزیىی ٍ ید سزگی -8  

ػؿَ ثسرز ًرَر -9  

هحل لكغ ػؿَ ثب .ػول لكغ ػؿَ زر دبئیي سزیي سكحی وِ اهىبى ثْجَز ٍ سزهین هَفمیز آهیش ٍػَز زارز، اًؼبم هی ضَز

                                 .ػؿَ سؼییي هی ضَزػزیبى ذَى ػؿَ ٍ ػولىزز هفیس  :سَػِ ثِ زٍ ػبهل  

لجل اس ػول دشضه هؼبلغ . ّسف ػزاحی حفظ حساوظز هوىي قَل ػؿَ هػسٍم ٍ حفظ هفػل ساًَ ٍ ارًغ هكلَة هی ثبضس

ی ٍ هشرػع ارسَدسی ثب ثیوبر ٍ ذبًَازُ اٍ غحجز وززُ ٍ دس اس ارائِ سَؾیحبر السم زر هَرز ؾزٍرر اًؼبم آًْب را ثزا

                                                                                                               . ػول لكغ ػؿَ آهبزُ هی وٌس

:سَػْبر لجل اس ػول اس ثیوبر  

هؼبیٌِ فیشیىی ٍ ثزرسیْبی سرػػی ٍؾؼیز ػزیبى ذَى اًسام-1  

(.سًََگزافی وبلززادلز ضزیبًی ٍٍریسی )ػزیبى ذَى ضزیبًی  ارسیبثی ٍؾؼیز ّوَزیٌبهیه اًسام ٍ-2  

وطز ٍ آًشی ثیَگزام سزضحبر سذن ثِ هٌظَر ووه ثِ وٌشزل ػفًَشْبی لجل اس ػول ػزاحی -3  
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ػزٍلی ، سٌفسی ، ولیَی ٍزیگز سیسشن ّبی ثسى ، ثِ هٌظَر سؼییي ٍؾؼیز لجل اس ػول ٍ –ارسیبثی ٍؾؼیز للجی -4

 وبّص ذكزار ػزاحی 

اٍرُ ،وزاسیٌیي،سسین دشبسین ،ولسین ،ّوَگلَثیي ّوبسَوزیز ٍ سسشْبی اًؼمبزی :اًؼبم آسهبیطبر رٍسیي ضبهل -5  

.لكغ زارٍّبی ؾس اًؼمبزی لجل اس اًؼبم ػول لكغ ػؿَ -6  

گزفشي رؾبیز لكغ ػؿَ اس ثیوبرٍدسرٍ یب لین ثیوبر-7  

زرذَاسز رسرٍ ذَى -8  

ثؼس اس اًؼبم الساهبر فَق زر غَرسیىِ هطىلی اس ًظز آسهبیطبر ًساضشِ ثبضس . ثیوبری وِ وبًسیس ػول لكغ ػؿَ هی ثبضس

رٍس ػول یه ذف ٍریسی هٌبست ثزای ثیوبر سؼجیِ هی ضَز ٍ ثیوبر ثِ اسبق .زر لیسز ػول ػزاحی لكغ ػؿَ لزار هی گیزز.

                                                                                                                        .ػول فزسشبزُ هی ضَز

:هزالجز ثؼس اس ػول ػزاحی ػول لكغ ػؿَ     

.ًجؽ ، ست ، سؼساز سٌفس ٍ فطبرذَى ّز رثغ سبػز سب یىسبػز سذس ّز ًین سبػز ٍ ّزیه سبػز وٌشزل هی ضَز -1  

ثیوبر ٍ ( افز فطبرذَى ، افشایص ؾزثبى للت ، سؼزیك ضسیس) س وبّص حؼن ذَى ٍ ذًَزیشی هبًٌسوٌشزل ػالئن ًبضی ا-2

.وبّص َّضیبری   

وٌشزل هحل ػول  ٍ اًشْبی اًسام اس ًظزسزضح ٍ ذًَزیشی زر غَرر افشایص سزضحبر زر اًشْبی هحل ػول ٍ زاذل -3

(.           ل آى سرلیِ هی ضَزهحفظی وِ سزضحبر ذًَی ثَسیلِ راثكی اس هحل ػول ثِ زاخ)زرى   

وٌشزل هیشاى هبیؼبر ػذثی ٍ زفؼی ثیوبر -4  

.ثِ هٌظَر سسزیغ ثزگطز ذَى ٍریسی اًسام ثبلیوبًسُ ثبال ًگِ زاضشِ هی ضَز-5  

سبػز ثؼس اس ػول زر غَرسیىِ ثیوبرسَْع ٍ اسشفزاؽ ًساضشِ ثبضس 3-4ثیوبر سب سهبى َّضیبری وبهل ًبضشب هی هبًس -6

.ثزای ثیوبر ضزٍع هی ضَز ٍ زر غَرر سحول وزز رصین غذایی هؼوَلی ثِ ثیوبر زازُ هی ضَزهبیؼبر .   

.زر غَرر زاضشي زرز اس زارٍّبی هرسر ثِ هٌظَر وبّص زرز اسشفبزُ هی ضَز-7  
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ثزٍز ٍ سبػز ثؼس اس ػول اسشزاحز هكلك ثَزُ ٍ ًجبیس راُ  12زر غَرسیىِ هحل لكغ ػؿَزر اًسام فَلبًی ثیوبر ثبضس سب -8

زر غَرسیىِ ػول لكغ ػؿَ زر اًسام سحشبًی .زر غَرر زاضشي ًیبس زفؼی سَسف دزسٌل ووه دزسشبر ثرص حوبیز هی ضَز

 48هؼوَال  .ثیوبر ثبضس سب سهبًیىِ دشضه هؼبلغ اػبسُ حزوز اس سرز را ثِ ثیوبر ًسازُ اسز اسشزاحز هكلك ثبلی هی هبًس 

                                        .  ی سَسف فیشیَسزاح ٍ ووه دزسشبراًؼبم هی ضَزسبػز ثؼس اس ػول اًشمبل ثیوبر ثِ غٌسل

    وٌشزل هحل ػول اس ًظز ػفًَز -9

وٌشزل زرػِ حزارر ثسى ثیوبر -10  

.سبػز ثؼس اس لكغ ػؿَ زرى ثیوبر ذبرع ضسُ ٍ دبًسوبى سَسف دزسشبر سؼَیؽ هی ضَز11-48  

.یوبر سَسف فیشیَسزاح ضزٍع هی ضَزٍرسش اًسام ٍ راُ اًساسی ة-12  

.اس آٍیشاى وززى اسشبهخ زر وٌبر سرز ٍ وٌبر غٌسلی چزذسار ذَززاری وٌیس-13  

.ّفشِ ثؼس اس ػول وطیسُ هی ضًَس 2-4ثریِ ّب -14  

آهَسش دیچیسى اسشبهخ ثب ثبًس وطی ثِ ثیوبر سَسف دزسشبر ٍ فیشیَسزاح-15  

  ـ دزسشبرآهَسش ًحَُ هؼبیٌِ دَسز ثِ ثیوبر سَس-16
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:ػَارؼ لكغ ػؿَ   

( ذكزًبوشزیي ػبرؾِ لكغ ػؿَ هی ثبضس)ذًَزیشی-1  

(زرز فبًشَم )ػَارؼ احشوبلی ػفًَز ، گسیرشگی دَسز ٍزرز اًسام ذیبلی -2  

ػفًَز زر ثیوبراًی وِ زر اطز غسهِ یب آسیت زچبر لكغ ػؿَ هی ضًَس ضبیغ هی ثبضس (ػبرؾِ ضبیغ لكغ ػؿَ )ػفًَز -الف

. سكحی ٍ یب ػومی ثبضسهحل ػول اس ًظز سزضحبر ، ثَ ، رًگ افشایص زرز سَسف دزسشبر وٌشزل هی ضَز.هوىي اسز 

ٍ آًشی ثیَسیه هٌبست سَسف .ُ آسهبیطگبُ ارسبل هی ضَزًوًَِ آسهبیص وطز اس سزضحبر هحل اسشبهخ گزفشِ ضسُ ٍ ة

.                                         دشضه هؼبلغ سؼَیش هی ضَز  

زخم فشاری -ب  

زرز زر اًشْبی اًسام -ع  

ٍ  زر غَرر ایؼبز ّوبسَم ثبس وززى ثریِ هحل اسشبهخ ٍفطبر زازى اسشبهخ(ایؼبز لرشِ ذَى زر هحل اسشبهخ ) ّوبسَم -ز

.ووه زر سرلیِ ّوبسَم ؾزٍری هی ثبضس  

حس ػؿَ اس زسز رفشِ ثؼس اس ػول لكغ ػؿَ :زرز ذیبلی یب ضجحی -ُ  

زر ثیوبراًیىِ هزالجز ثؼس اس ػول را اس اًسام لكِ ضسُ ثؼول ًیبٍرًس ثؼلز زرز ًبضی اس ػزاحی ػؿالر : ػوغ ضسى هفبغل -ٍ

.الر ٍ ػوغ ضسى هفػل هی گززًسهفػل ًشزیه زچبر اسذبسن ضسُ ٍ هٌؼز ثِ وَسبّی ػؽ  

:آهَسش ثِ ثیوبر ٍ ذبًَازُ   

سَغیِ ثِ سغییز ٍؾؼیز ٍ ثبالًگْساضشي اًسام اس سكح للت سَغیِ ثب اًؼبم هبسبص هحىن  ضجیِ هطز ٍ هبل )سسىیي زرز -1

ن رٍی اسشبهخ دزر وززى حَاس ثیوبر ، ضزوز زر فؼبلیشْب ، اسشفبزُ اس هسىي ّبی سؼَیش ضسُ سَسف دشش(   

ثكَر هزست سغییز ٍؾؼیز زّیس ٍ ثزای ػلَگیزی اس ػوغ ضسى هفػل راى زر ٍؾؼیز ذن ضسُ : سَغیِ ثِ زاضشي فؼبلیز -2

دس اس ػول ّزچِ سٍزسز ٍرسضْبی هحسٍزُ حزوشی را .ثِ رٍی ضىن ثرَاثیس ٍ اس ًطسشي ثِ هسر قَالًی ذَززاری وٌیس

.ضزٍع وٌیس   
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هی زّس سوزیٌبسی را زر ٍؾؼیز ًطسشِ ٍ یب ایسشبًسى رٍی یه ػْز حفظ سؼبزل لكغ ػؿَ دب هزوش طمل ثسى را سغییز -3

.اًؼبم زّیس  

ثزای ضىل گیزی ٍ سفز ضسى اسشبهخ اثشسا اسشبهخ را رٍی ثبلص  سذس رٍی ثبلص سفز سز ٍ زر ًْبیز رٍی سكح -4

                                     .  ثزای وبّص حسبسیز زر لوس  ثْجَز ذًَزسبًی ، اسشبهخ را هبسبص زّیس.سفز فطبر زّیس

            . ًبحیِ حسالل زٍ ثبر زررٍس سوبهی اًسام را ضسشِ ٍ ذطه وٌیسثِ هٌظَر ػلَ گیزی اس سحزیه دَسز ٍ ػفًَز -5

ثِ هٌظَر ػذة ػزق ٍ ػلَ گیزی اس سوبس هسشمین لسوز ثبلیوبًسُ اًسام ثب حفزُ دزٍسش یب ثب دَسز ًبحیِ اس دَضص ًری -6

.اسشفبزُ وٌیس  

. یب ثبًساص االسشیه اسشفبزُ وٌیسثزای ػلَ گیزی اس سَرم اسشبهخ اس لبلت گچی سجه  ػَراة ػوغ وٌٌسُ -7  

لجل اس لزار زازى اسشبهخ زر دزٍسش حفزُ دزٍسشرا ثب ػَراة ثذَضبًیس ٍ ػَراة را ّز رٍس سؼَیؽ وٌیس ٍ لجل اس اسشفبزُ اس -8

.دزٍسش حفزُ آى را ثكَر وبهل ذطه وٌیس   

.اسرصین غذایی  دزدزٍسئیي ٍحبٍی ٍیشبهیي وبفی اسشفبزُ وٌیس -9  

سیزا هوىي اسز ثبػض ػوغ ضسگی هفػل راى زر ٍؾؼیز ذن ضسى . زازى ثبلص سیز اسشبهخ ذَزاری وٌیس اس لزار-10

.گززز  

.زر غَرر زاضشي احسبس ًباهیسی ، ذطن ٍ سزس  هی سَاًیس ثِ هشرػػیي ثْساضز رٍاى هزاػؼِ وٌیس -11  

یس فمف زر غَرر لشٍم اس افزاز زیگز ذَزسبى غذای ذَز را ثرَر. زر غَرر لكغ یىی اس اًساهْبی فَلبًی سؼی وٌیس-12

.ووه ثگیزیس   

.سهبى اسشفبزُ اس دبی هػٌَػی ثؼس اس لكغ ػؿَ ثِ ٍؾؼیز فیشیىی ثیوبر ثسشگی زارز -13  

.ػْز ازاهِ سَاًجرص ٍ وبرزرهبًی ثِ زرهبًگبُ فیشیَسزادی هزاػؼِ وٌیس-14  

.ضزایف ػسیس هی سَاًسهَطز ٍالغ ضَزگفشگَ ثب ثیوبراًی وِ هطىل هطبثِ زاضشِ اًس زر اًكجبق ثب -15  

زر غَرر زاضشي یىی اس ػالئن هبًٌس زرز غیز لبثل وٌشزل ، ػالئن ػفًَز هَؾؼی یب سیسشویه ٍ گسیرشگی دَسز -16

.ثبلیوبًسُ اًسام ثِ دشضه هؼبلغ ذَز هزاػؼِ وٌیس  
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.ثَػَز آهسُ هَطز ثبضس آهَسش رٍضْبی سبسگبری ثب اسشزس ٍ وٌشزل اؾكزاة هی سَاًس زر اًكجبق ثب هطىل-18  

سزػوِ اػظن ( .زرهبى ،هزالجز ٍ آهَسش ثِ ثیوبر) ثیوبریْبی ضبیغ ارسَدسی.راٌّوبی ثبلیٌی . ًشیٌب سبًسرا ،ام:هٌبثغ 

31-35ظ1378:ًطز قِ:لشٍیي–ٍیزاسشبر اوجز افسبًِ آثبزی :لزثبًی  

: اًشطبرار ضبثه : سْزاى.سّزا فشَویبى  ٍیزاسشبر.آهَسش ثِ ثیوبر ٍ ذبًَازُ .فشَویبى ، سّزا.غفبری ،فبقوِ -2

21-25ظ1389  

اًشطبرار زاًطگبُ ػلَم دشضىی ٍ ذسهبر :سْزاى : زرسٌبهِ ارسَدسی ٍ ضىسشگیْب .زوشز اػلوی ّزًسی ،ثْبزر ٍ ّوىبراى-3

541-545ظ1387:ثْساضشی زرهبًی سْزاى  

سزػوِ فزیجب ًػیزی سیجب ٍیزایص غسیمِ سبلوی . دزسشبری زاذلی ػزاحی ثزًٍز ٍ سَزارص.سَساى ، س ،اسولششثزًساچی،ثیز-4

   180-190ظ1382سْزاى اًشطبرار سبلوی:


