
شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپشكي  گيالن و خدمات بهدا

 NE-Esh-92                                           رشت-امیرالمىمنیه)ع(مركز آمىزشي ردماني                                                                                                                      
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در ّز هزاجؼِ دارٍّای هصزفی را تا خَد تیاٍریذ ٍ ًام آًْا را ًیش یاد تگیزیذ هوکي اعت تِ ػلت تؾاتِ ظاّزی تزخی -

 قطزُ ّا ٍ ًذاؽتي دیذ کافی دارٍّا را جاتجا هصزف کٌیذ.

 دقت کٌیذ تزچغة قطزُ ّا کٌذُ ًؾَد ٍ ّز قطزُ را پظ اس هصزف در جلذ خَد قزاردّیذ.-

 اگز در قطزُ رعَب هؾاّذُ ؽذ ٍ تا رًگ آى تغییز کزد اس آى اعتفادُ ًکٌیذ.-

در حالت خَاتیذُ یا ًؾغتِ رٍی صٌذلی ، عزخَد را تِ ػقة خن کٌیذ، پلک پاییي را تِ پاییي کؾیذُ ٍ تا فؾار -

داؽتِ تاؽیذ کِ تیؼ اس یک قطزُ در چؾن جا ًوی ظزف قطزُ ، یک قطزُ اس دارٍ را داخل چؾن تچکاًیذ. تَجِ دادى 

 گیزد ٍ سیادی آى اس چؾن خارج هی ؽَد کِ تاػث تحزیک پَعت اطزاف پلک ّا هی ؽَد.

َد کِ اٍال قطزُ هَقغ چکاًذى قطزُ تایذ هَاظة تاؽیذ کِ ظزف قطزُ خیلی تِ چؾن ًشدیک ًؾَد سیزا تاػث هی ؽ-

تا هضُ ّا ٍ پلک چؾن تواط حاصل کزدُ ٍ آلَدُ ؽَد ٍ ثاًیا هوکي اعت ًَک آى تا عطح قزًیِ تواط پیذا کزدُ ٍ 

 تاػث خزاػ یا سخن قزًیِ ؽَد.

دقیقِ صثز کٌیذ تا اثز  01ال  01در صَرتی کِ ًَتت اعتفادُ اس قطزُ ّا تِ طَر ّوشهاى تاؽذ پظ اس هصزف قطزُ اٍل -

 ادُ ًواییذ.در چؾن را داؽتِ تاؽذ ٍ عپظ قزُ تؼذی را اعتف السم

 

 به یاد داشتي عالئن و ًشاًه هایی که ًیاز به هطلع ساختي فوری پسشک دارد:

 درد در اطزاف چؾن-

تجوغ خَى در هلتحوِ )چؾن ؽخص قزهش تِ ًظز هی رعذ( ٍ درد هوکي اعت تا تَْع ٍ کاّؼ ضزتاى قلة تَام -

 تاؽذ.

 هزکشیکاّؼ دیذ -

 ّوزاُ داؽتي دارٍ ٌّگام خزٍج اس هٌشل-

 A.C,Eاعتفادُ اس رصین غذایی عالن ٍ حاٍی هَادهؼذًی ٍ ٍیتاهیٌْای هختلف ؽاهل:-

 عال01تَجِ تِ هؼایٌات چؾن پشؽکی اػضاء خاًَادُ ّز دٍعال یکثار در افزاد تاالی -

 

 سهاى ٍ هکاى هزاجؼِ تؼذی:

 

تاریخ ٍ ًام ٍ اهضای آهَسػ دٌّذُ                                     ًام ٍ اهضای هذدجَ یا                     اهضا ٍ هْز رسیذًت                 

 ّوزاُ

 
 ٍاحذ آهَسػ تِ تیوار


