
 .*تَجْات ایوٌی در هٌشل تِ دلیل واّؼ دیذ هحیطی:

عز خَد را  تزای دیذى اطزاف تچزخاًیذ. -  

تزای دیذى خلِ ّا ٍ اؽیائی وِ در حال ًشدیه ؽذى -

ّغتٌذ اس حزوات تاال ٍ خاییي عز اعتفادُ وٌیذ  ٍ ًیش 

 ایٌىِ تِ آّغتگی لذم تشًیذ.

هحیط خاًِ تِ هٌظَر جلَگیزی اس افتادى ؽلَؽ ٍ تِ -

ّن ریختِ ًثاؽذ)هثل لالیچِ ّایی وِ اهىاى عزخَردى 

دارد، عیوْای الىتزیىی ٍ چیشّایی وِ رٍی سهیي 

 ریختِ ؽذُ(

آگاُ تَدى در هَرد دیذى در ؽة ، ًَر ضؼیف ٍ ٌّگام  -

 غزٍب

در ًَاحی تاریه رٍؽٌایی تیؾتزی فزاّن وٌیذ  ٍ در -

 ٌّگام راًٌذگی در ؽة تَجِ تیؾتزی ًواییذ.

 گیالن  
ی

 دانشگاه علوم پزشیک وخدمات بهداشتی درمان

)ع( رشت    ی المؤمنیر  امیر
ی

 مرکز آموزشی درمان

    . 

 آب سیاه 

 ٍیضُ تیواراى ٍ ّوزاّاى                        

 ٍاحذ آهَسػ تِ تیوار     

  NE-PL-07کد سند:  -89تاتغتاى      

 ًؾاًی :     هزوش آهَسؽی درهاًی اهیزالوؤهٌیي )ع( رؽت 

22328233 -8تلفن :    

 هٌاتغ:

اعولتشر عَساى، تیز تزاًذا جی، ّیٌىل جاًیظ ال، 

جزاحی تزًٍز ٍ  -چیَیز وزی اچ . خزعتاری داخلی

عَدارث ،تزجوِ هٌصَرُ ػلی اصغزخَر، اًتؾارات 

 7981اًذیؾِ رفیغ، چاج اٍل، 

استزی. ولیات چؾن خشؽىی. هتزجویي  هیٌا -ٍٍگاى

فتحی واسرًٍی، الْام فخارسادُ، صذیمِ حغٌی، 

لزهشی، تة، تزؽح، واّؼ دلت تیٌایی، اؽه           

ریشػ هفزط، حغاعیت تِ ًَر ٍاضح، دیذى ّالِ ٍ          

 جزلِ

هزاجؼات دٍرُ ای جْت ٍیشیت ّای خیگیزی تِ           

 هٌظَر تزرعی فؾار داخل چؾن

 آهَسػ ّای ٍیضُ:

*اس ػَاهل سیز وِ تاػج افشایؼ فؾار داخل چؾن          

 هی ؽَد خزّیش وٌیذ:

 لثاعْای تٌگ اطزاف تٌِ ٍ گزدى-

 یثَعت-

 وار تذًی عخت یا تلٌذوزدى اجغام عٌگیي-

 خن ؽذى اس ًاحیِ ووز-

 ػطغِ ٍ عزفِ)ػفًَت تٌفغی فَلاًی(-

 تَْع ٍ اعتفزاؽ-

 خَدداری اس هالیذى،فؾزدى ٍ دعت سدى تِ چؾن-



                       به نام خدا                             

   مقدمه 

 تؼزیف:

گلَوَم)آب عیاُ( اصطالحی اعت وِ تِ هٌظَر         

تَصیف دعتِ ای اس تیواریْای چؾن تِ وار تزدُ          

هی ؽَد وِ تا تخزیة ػصة تیٌایی ّوزاُ هی            

تاؽذ وِ  هؼوَال تا افشایؼ فؾار داخل چؾوی            

 ّوزاُ اعت.

 ػَاهل خطزسا: 

عاتمِ آب عیاُ در خاًَادُ، لزًیِ ًاسن، ًضاد            

آهزیىایی آفزیمایی تثار، عي تاال، تیواری دیاتت،        

تیواری للثی ػزٍلی، عٌذرٍم ّای هیگزًی،          

ًشدیه تیٌی، ضزتِ ّای چؾوی، عاتمِ اعتفادُ        

طَالًی هذت اس وَرتَى ّا اس ػَاهل خطزسای آب         

 اًَاع گلَوَم ٍ ػالئن ٍ ًؾاًِ ّای آى :

تز اعاط هىاًیغن افشایؼ فؾار داخل چؾن گلَوَم تِ         

دٍ دعتِ گلَوَم تا ساٍیِ تاس ٍ گلَوَم تا ساٍیِ تغتِ              

 تمغین هی ؽَد.

گلَوَم تا ساٍیِ تاس: هؼوَال دٍطزفِ اعت، اها ؽذت آى           

 در یه چؾن تیؾتز هی تاؽذ. 

 اًَاع گلَوَم تا ساٍیِ تاس ٍ ػالئن آى:

گلَوَم اٍلیِ تا ساٍیِ تاس: افشایؼ فؾار چؾن،تخزیة          

ػصة تیٌایی،اختالل در هیذاى دیذ، درد چؾن ، عزدرد   

 ،دیذى ّالِ ًَر

گلَوَم تا فؾار طثیؼی:تخزیة ػصة تیٌایی ٍ اختالل         

 در هیذاى تیٌایی

اسدیاد فؾار داخل چؾن: افشایؼ فؾار داخل چؾن،          

 درد چؾن یا عزدرد 

 اًَاع گلَوَم تا ساٍیِ تغتِ ٍ ػالئن آى:

گلَوَم تا ساٍیِ تغتِ حاد: اختالل تیٌایی، درد،            -7

خزخًَی هلتحوِ، تَْع، اعتفزاؽ، واّؼ ضزتاى للة،        

ػزق ریشػ، واّؼ دلت دیذ هحیطی، افشایؼ ؽذیذ          

فؾار داخل چؾوی، تَرم لزًیِ، ػذم تطاتك دیذ ٍ            

 ٍاوٌؼ تِ ًَر

گلَوَم تا ساٍیِ تغتِ تحت حاد: تاری هَلتی دیذ،           -2

دیذى ّالِ در اطزاف الهح ّا ٍ اؽیای ًَراًی، درد             

چؾوی یا عزدرد گیجگاّی، هزدهه هوىي اعت ًیوِ        

 گؾاد

 درهاى:

 درهاى دارٍیی

 لیشر درهاًی

 جزاحی

 هزالثتْای خظ اس ػول جْت هزالثت در هٌشل: 

 رصین هؼوَلی –اعتزاحت ًغثی 

 اعتفادُ هزتة اس دارٍّای تجَیش ؽذُ

 ؽغتي دعتْا تا صاتَى لثل اس چىاًذى لطزُ ّا

جلَگیزی اس توای درب لطزُ ّا تا چؾن ٌّگام          

 چىاًذى لطزُ ّا

گذاؽتي ؽیلذ ) هحافظ (حذالل تِ هذت دٍ           

ّفتِ تِ خصَؿ در هَلغ خَاب تِ ػٌَاى هحافظ      

 چؾن

 جلَگیزی اس ٍارد آهذى فؾار تِ چؾن

خَدداری اس خن ؽذى تا دٍ ّفتِ تِ ٌّگام ًواس           

خَاًذى ) ًثایذ عجذُ وٌیذ تلىِ هْز را تِ             

 خیؾاًی تچغثاًیذ(

 خَدداری اس هالیذى خلىْا

اعتحوام تؼذ اس یه ّفتِ )تا وغة اجاسُ اس             

 خشؽه(

ػالئن ٍ ؽىایات سیز وِ هوىي اعت داللت تز           

افشایؼ فؾار داخل چؾن  یا ػفًَت چؾن تاؽذ         

 را عزیؼا تِ خشؽه خَد گشارػ وٌیذ:درد، 


