
 

 

                                                                                                                                                     

 گيالن ي خدمات بهداشتي درماوي استان  داوشگاٌ علًم پسشكي                                           
 (اميرالمًمىيه)عمركس آمًزشي درماوي 

 گذاری VT تعذ اس عولتزگِ آهَسش تِ تیوار              

 

 ضذُ تاضذ(.)هگز آًکِ ّوشهاى خزاحی لَسُ ًیش اًدام درصین غذایی ضوا هحذٍدیتی ًذار-1

 رٍس تزطزف خَاّذ ضذ.  3الی2 درد داریذ، در طی  در غَرتی کِ در حلق احساس- 2

  است اس عول اس تیٌی خارج ضَد کِ طثیعی هختػز تزضحات خًَاتِ ای تا چٌذ رٍس پس هوکي است-3 

پواد تتزاسیکلیي خلذی تِ داخل گَضْا پزّیش ًوائیذ تزای ایٌکار اس پٌثِ آغطتِ تِ رٍغي ٍاسلیي یا  اس ٍرٍد آب -4

 .استفادُ ًوائیذ یا اس گَضی ّای هخػَظ

خارج هی ضَد ٍ تِ داخل هدزا هی افتذ،  خَد اس پزدُ گَشِ اس عول خَدت هاُ پس12الی   6 ذٍدا حلَلِ تَْیِ  -5

 احتیاج تِ خارج کزدى دارد.  تا ًظز پشضک هعالح، اس یکسال تواًذ در غَرتی کِ تیص

تزای گذاضتي لَلِ تَْیِ ایداد ضذُ در اکثز هَارد تَسط خَد تذى تزهین خَاّذ  پزدُ گَشسَراخی کِ در  -6

 .ضذ. لذا در ایي هَرد ًگزاًی ًذاضتِ تاضیذ

 ٍ حلق ٍ تیٌی تواس گَش کطیک ٍ پشضک فَرا تا اٍرصاًس هطاّذُ تزضح چزکی اس هدزای گَش در غَرت -7

 .تگیزیذ

 .استفادُ قزار دّیذ هَرد دارٍّای تدَیش ضذُ را تِ دقت -8

هایعات ٍ غذا  تذى کوی تاال تزٍد کِ ًاضی اس کن تَدى هػزف درخِ حزارت اس عول هوکي است تا دٍ رٍس پس -9

 .تگیزیذ در رٍس سَم تواس اداهِ تة است. در غَرت

 تا چٌذ رٍس پس اس خزاحی عطسِ تا دّاى تاس اًدام ضَد.-11

 ییذ.درهاًگاُ گَش، حلق ٍ تیٌی هزاخعِ ًواتِ  خْت ٍیشیت اس تزخیع ّفتِ پس یک-11

هعوَال افزادی کِ احتیاج تِ ایي خزاحی پیذا هی کٌٌذ ، تیواری سهیٌِ ای آلزصی تیٌی ٍ سیٌَس دارًذ در -12

 ًتیدِ رعایت هَارد کٌتزل آلزصی تِ هذت طَالًی هذت ٍ ّویطگی خْت خلَگیزی اس عَد تیواری ضزٍری است.

ر دهنده جهت م   ، تب باال، خارج شدن لوهل)تیوپ(خورنزیی گوش-ردد شدید-از مجرای گوش یمشاهده رتشح چرک  راجعو بعدی:عالیم هشدا

 

 

 

 

 

 
    

 ٍاحذ آهَسش تِ تیوار
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