
 

 

                                                                                                

 

 گيالى ٍ خدهات بْداشتي درهاًي استاى  علَم پسشكيدااگشنه      

 رشت-اهيرالوَهٌيي)ع(هركس آهَزشي درهاًي                                                                                                                               

 )زیبایي بيٌي(الستيیٌَپبعد از عول سپتَربرگِ آهَزش بِ بيوار                 
 

تَسط پشضک هعالجتاى گفتِ ًطذُ است تیٌی خَد را پاک ًکٌیذ ، اگز السم تَد تا دستوال کاغذی تا ٍقتی کِ -1

 ًزم ٍ تِ آراهی پاک ًواییذ.

 تیٌی را در صَرت کثیف ضذى تِ دفعات السم عَض ًوایذ.سیز پاًسواى -2

 .گچ تیٌی تِ هذت یک ّفتِ تاقی هی هاًذ سعی ًواییذ کِ ضزتِ ًخَرد ٍ خطک تاقی تواًذ-3

اس خَردى غذاّایی کِ جَیذى طَالًی هذت احتیاج دارًذ خَدداری ًوَدُ ٍ تجش ایي هَرد هحذٍدیتی در رصین -4

 غذایی ضوا ٍجَد ًذارد.

اس فعالیت فیشیکی تیص اس حذ خَدداری ًوَدُ ٍ تیطتز اس حالت عادی استزاحت کٌیذ ٍ اس حزکت ّای ٍرسضی -5

 خَدداری ًواییذ.

 سَاک ًزم ٍ تِ آراهی هسَاک کٌیذ.دًذاًْا را فقط تا ه-6

 رٍس خَدداری کٌیذ.11-14اس هکالوات طَالًی تلفي ٍ ّوچٌیي فعالیت ّای اجتواعی حذاقل تزای -7

 صَرتتاى را هی تَاًیذ تطَییذ ٍلی تایذ هَاظة تاضذ کِ گچ تیٌی ضوا خیس ًطَد.-8

 ّفتِ خَدداری ًواییذ. دٍخٌذیذى ٍ حزکات سیاد صَرت تِ هذت -9

َّایتاى را تا یک ّفتِ ًطَییذ هگز کسی ایي کار را تزای ضوا اًجام دّذ)هزاقة تاضیذ پاًسواى تیٌی خیس ه-11

 ًطَد(.

 تا یک ّفتِ اس لثاسْایی استفادُ کٌیذ کِ اس جلَ یا عقة تاس هی ضَد.-11

 یٌی ضوا هی ضَد.ّفتِ هطلقا خَدداری ًواییذ سیزا حزارت تاعث ٍرم ت6اس قزارگزفتي در هعزض ًَر آفتاب تا -12

 تا یک هاُ ضٌا ًکٌیذ.-13

تِ تغییز رًگ ٍ تَرم چطوْا یا لة فَقاًی تعذاس تزداضتي پاًسواى تیٌی اّویتی ًذّیذ.تَرم هعوَال ظزف -14

 هاُ طَل تکطذ تَرم تِ طَر کاهل اس تیي تزٍد.6هذت دٍ ّفتِ اس تیي هی رٍد در تعضی تیواراى هوکي است 

 تَسط پشضک تجَیش هی ضَد هصزف کٌیذ.فقط دارٍّایی را کِ -15

 ّفتِ اس عیٌک استفادُ ًکٌیذ.4حذاقل -16

 (استفادُ کزد.contact  lanesهی تَاى اس لٌش ّای تواسی)، تِ جای عیٌک رٍس اس جزاحی 17-3-2

 تعذاس ایٌکِ گچ تیٌی ضوا تزداضتِ ضذ پَست تیٌی را هی تَاى تا آب ٍ صاتَى تِ آراهی تویش ضَد.-18

 

، خرٍج  شدید خًَریسیدرد ٍ قرهسی جدید بيٌي ،  ّشدار دٌّدُ جْت هراجعِ بعدی: عالین

 ترشحات چركي از بيٌي
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 ٍاحذ آهَسش تِ تیوار

 


