
 واتاراوت )آب هزٍاریذ(:                                                                                                                                                                                                                                         
ٍجَد ّزًَع آب هزٍاریذ یا واتاراوت ػثارت اعت اس 

 چؾن، وِ هوىي اعت در ّز عٌی وذٍرت در ػذعی

 در یه یا ّز دٍچؾن تِ ػلل هختلفی دیذُ ؽَد.

 

 
 
 

 افشایؼ عي )واّؼ ؽفافیت ػذعی (-1

 آب هزٍاریذ هادرسادی ،عاتمِ اتتال تِ آب هزٍاریذ-2

چؾن تاهَادؽیویایی(،هصزف لغوی)عَختگیػَاه-3

 وَرتیىَاعتزٍئیذّاآعپزیي،اعتؼوال عیگار،

 تِ ٍیضُ در دٍس تاال ٍ اعتفادُ طَالًی،اؽؼِ یًَیشُ(

ػَاهل تغذیِ ای )چالی،فمز غذایی ،واّؼ آًتی -4

 اوغیذاى(

ػَاهل جغوی )صذهِ غیزًافذ چؾوی،اؽؼِ هاٍرا -5

 تٌفؼ خَرؽیذ ٍ اؽؼِ ایىظ(

دیاتت،عٌذرم داٍى،اختالالت تیواریْا عیغتویه)-6

 ولیَی

 

 

 

 

 

 
 

 

 ػَاهل ایجاد وٌٌذُ خًَزیشی ّای تیٌی
 

 
 

تیٌی خؾه ظزتِ تِ تیٌی)دعتىاری هخاط -1

 ,ؽىغتگی تیٌی(

 

 تیواریْای ػفًَی)عزها خَردگی,آًفلَاًشا(-2

 

 ی آلزصیه)ٍجَد ػطغِ(تیواریْا-3

 

 هؾىالت عیغتن گزدػ خَى)تٌگی ػزٍق-4

 

 للة,هؾىالت ولیَی,فؾار خَى تاال(

 

 هصزف دارٍّای رلیك وٌٌذُ خَى هثل-5

 

 آعپزیي,ٍارفاریي ,ّپاریي

 

 ٍجَد تیواری ّای خًَی هثل ّوَفیلی,اًَاع-6

 

 عزطاى ّای خَى

 

 پَلیپ ّای تیٌی-7

 

 
 

 

 

 
ّای چؾوی ٍ ػیٌه  درهاى غیزجزاحی ) دارٍ،لطزُ

ّا(تزای واتاراوت ٍ یا پیؾگیزی اس واتاراوت هزتَط تِ 

تٌْا راُ درهاى آب هزٍاریذ جزاحی  .عي ٍجَد ًذارد

اعت. تِ ّز حال چٌاًچِ ػالئن آب هزٍاریذ خفیف 

تاؽذ تغییز ًوزُ ػیٌه هوىي اعت هَلتا هؾىالت 

 .ؽوا را حل ًوایذ

 هَظؼی،هؼوَال ایي ػول جزاحی تا ایجاد تی حغی 

 (لزًیِ لغوت هحیطی تزػ سخن وَچه )تزػ در

ػذعی طثیؼی چؾن تیوار وِ دچار  گزفتِ ٍصَرت 

وذٍرت ؽذُ اعت تا یه ػذعی هصٌَػی ؽفاف 

دلیمِ طَل  15تا  11ایي ػول حذٍد  .گزدد تؼَیط هی

 هی وؾذ.

 

 
 

در صَرتی وِ ّز دٍ چؾن تیوار هثتال تِ واتاراوت 

رٍی یه چؾن تیوار  تاؽذ،تِ طَر هؼوَل جزاحی تز

اًجام هی گیزد ٍ پظ اس گذؽت چٌذ ّفتِ یا هاُ ػول 

ایي تاخیز سهاًی،فزصت وافی دٍم صَرت هی گیزد.

 تزای تْثَد چؾن اٍل را فزاّن هی وٌذ.

 

 

 

تاری دیذ تذٍى درد اس ٍیضگیْای واتاراوت  .1

 .اعت 

حغاط ؽذى تِ رٍؽٌایی: درخؾٌذگی سیاد  .2

ّا در ؽة، خیزگی ٍ پخؼ ًَر  ًَر اتَهثیل

ّا ٍ ًَر آفتاب، دیذى ّالِ اطزاف  چزاؽ

ّا، ًؾاًِ ّایی اس تیواری آب هزٍاریذ  چزاؽ

 هی تاؽٌذ

 جاتِ جایی رًگ ّا .3

 دریه چؾن )دیذ دٍتایی (یٌی دٍ ت .4

توایل تِ ًشدیه تیٌی )تزگؾت تِ تَاًایی  .5

اًجام وارّا اس فاصلِ ًشدیىوثال خَاًذى 

، آعتیگواتیغن خطَط ریش تذٍى ػیٌه(

)خطای اًىغاری ًاؽی اس تی ًظوی درعطح 

 تحذب لزًیِ (

 

 

ًذاسُ یىی اس راّْای تؾخیص تیواری آب هزٍاریذ ا

  .گیزی لذرت تیٌایی اعت

تؾخیص آب هزٍاریذ تا هؾاّذُ ػذعی وذر ؽذُ 

 .ّای چؾن پشؽىی صَرت هی پذیزد تَعط دعتگاُ

 

 

 تظاّزات تالیٌی

 ػلت آب هزٍاریذ:

 تؾخیص آب هزٍاریذ

 درهاى



  

 

        

 

     اس . 

 

ػفًَت داخل چؾن )اًذٍفتالویت(، ّوَراص)خًَزیشی( 

داخل چؾوی ،جذاؽذى ؽثىیِ ،گلَوَم)آب 

 عیاُ(ادم لزًیِ، پتَس 

 

 

 

زاحی اس خَاتیذى تِ عوت ػول ؽذُ ذاس جتؼ ؽة-

 خَدداری وٌیذ.

تؼذاس جزاحی طثك دعتَر پشؽه اس ػیٌه یا ؽیلذ -

 هحافظ چؾن اعتفادُ وٌیذ.

تزؽحات خفیف صثحگاّی،ووی لزهشی ٍ احغاط -

خزاؽیذگی ٍآسردگی در چؾن تا چٌذ رٍس تؼذاس 

جزاحی طثیؼی هی تاؽذ. ٍ هی تَاًیذ اس یه دعتوال 

تزطزف وزدى تزؽحات خفیف  تویش ٍ ًوٌان تزای

 صثحگاّی چؾن اعتفادُ وٌیذ.

ؽذُ  ّویؾِ لثل اس تویش وزدى چؾن جزاحی-

 ،دعتاًتاى راتؾَییذ.

تؼذاس جزاحی ووی درد ٍ ًاراحتی هوىي اعت ٍجَد -

داؽتِ تاؽذ وِ در صَرت ًیاس اس یه هغىي هالین 

 هاًٌذ اعتاهیٌَفي اعتفادُ وٌیذ.

م دّیذ هاًٌذ لذم فؼالیت ّای عثه ٍ هالین اًجا-

 سدى،هطالؼِ وزدى ٍ تواؽای تلَیشیَى

اس تلٌذوزدى،ّل دادى یا وؾیذى اجغام عٌگیي تز -

 پًَذ خَدداری وٌیذ. 15اس 

اس دٍالؽذى یا خن وزدى عز تزای یه هذت طَالًی - 

 خَدداری وٌیذ.

اس پلِ ّا احتیاط ٍ دلت  ٌّگام تاال رفتي یا پاییي آهذى-

 وٌیذ.

حوام وٌیذ پظ اس یه ّفتِ تا احتیاط ٍ تا ووه دیگزاى -

 ٍ دٍػ تگیزیذ.

دارٍّا ٍ لطزُ ّای چؾوی تجَیش ؽذُ تَعط پشؽه -

 هؼالج را طثك دعتَر ٍ تِ رٍػ درعت هصزف وٌیذ.

 .دلیمِ فاصلِ دّیذ 11تا  5تیي لطزُ ّای چؾوی حذٍد -

ذُ تَعط پشؽه هؼالج جْت ٍیشیت ّای تؼذی تَصیِ ؽ-

 پیگیزی درهاى را حتوا جذی تگیزیذ.

در صَرت تزٍس ًؾاًِ ّا ٍ ػالئن ػَارض هاًٌذ )تغییز -

تیٌایی،پذیذار ؽذى ًَرّای درخؾاى دایوی در چؾن 

هثتال،لزهشی ،ٍرم یا درد افشایؼ یافتِ چؾن،تغییز در 

همذار یا ًَع تزؽح چؾن،ّز ًَع صذهِ چؾن،درد لاتل 

 تاؽذ تا ّزًَع هغىي تجَیش ؽذُ تغىیي ًیافتِتَجِ وِ 

  عزیؼا تِ پشؽه هزتَطِ هزاجؼِ وٌیذ.

 

 )ع( رؽت يیزالوؤهٌیاه یدرهاً یهزوش آهَسؽ       یًؾاً

 33238316 -8تلفي :  

تزًٍز عَدارث چؾن  یجزاح-یداخل یپزعتار هٌاتغ :     

 یهحث ٌتی(، تزجوِ دوتز س2118ٍگَػ )

(،تزجوِ دوتز 2118) یاستز -ٍٍگاى یچؾن پشؽى اتیول

             یواسرًٍ یفتح ٌایه

                                         

 

 بسمٍ تعالی

 
 وشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی درماوی گیالندا

 مرکس آمًزشی درماوی امیرالمؤمىیه )ع(

 

 

    

        

 

 

   

 
             

 
 

 

 تِ تیوارٍاحذ آهَسػ 

 NE-PL-01وذ عٌذ:  -98تْار

 

 : ػَارض تؼذ اس جزاحی

 هزالثت ّای تؼذاس ػول 

 واتاراوت
 )آب هزٍاریذ(

 ٍیضُ هذدجَ


