
 

ثعذ اس ثزطزف شذى ایي ضبیعبت پَستی لکِ ای 

قَُْ ای رًگ ثبقی هی هبًذ کِ ثِ هزٍر سهبى اس ثیي 

 . خَاّذ رفت

تزیي اقذام ثزای سخن ًبشی اس لِ شذى پذرٍس  اصلی

؛ تویش ًگِ داشتي هحل عبرضِ است    

تزیي اقذاهی کِ ثزای کبّش درد، سوَس  ٍ     اصلی

خبر  آساردٌّذُ عبرضِ ٍ ًیش طَل دٍرُ ًبشوی اس    

تَاى اًجبم داد، شستشَی سوزیوو ٍ      سن دراکَال هی

هزتت هحل آى ثوب آة    

ٍ صبثَى اسوت، کوووب      

کِ ثب تووویوش ًوگوِ           ایي

داشتي هوحول عوبرضوِ       

تووَاى اس ثووزٍس          هووی

ّوبی ثوبکوتوزیوبیوی          هشکالت ثبًَیِ اسجولِ عفًَت

هتبسفبًِ ثبیذ ثذاًیذ کِ حتی تجَیوش  .  جلَگیزی کزد

ّب، تغییز خبصی در رًٍذ  ّب ٍ کَرتَى ّیستبهیي آًتی

درهبى ثیوبر ًذارد ٍ ثِ طَر قطو ثبیذ هزاقت ثَد توب    

 .سخن، دچبر عفًَت ثبًَیِ ًشَد

 10سهبى ثْجَد عبرضِ پَستی ثب هزاقجت در حوذٍد     

 . رٍس هی ثبشذ
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 95تبثستبى   

:مممدردتزمداروالم  

ثزای تسکیي تبٍلْبی ًبشی اس لِ شذى ایي حشزُ درهبى 

 . خبصی ٍجَد ًذارد

تب کٌَى ، دارٍیی ثب اثز قطعی ٍ اختصبصی ثزای درهبى 

 . ایي سخوْب، هعزفی ًگزدیذُ است 

شتي ردماني گيالن   دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا
 مركز آمىزشي ردماني قلب دكتر حشمت رشت 

 دراکَال  -پذرٍس 

 سبیت هعبًٍت ثْذاشتی  علَم پششکی گیالى : هٌبثو 

 سبیت ثْذاشت هحیط ایزاى           



 

در استبًْبی گیالى ٍ هبسًذراى، ًوَعوی ثویوووبری        

پَستی در اٍاخز ثْبر، تبثستبى ٍ اٍایل پبییش هشبّذُ 

هی شَد کِ عبهل ایجبد آى حشزُ ای است ثِ ًوبم    

 .پذرٍس 

در گیالى، ایي حشزُ را ثِ ًبهْبی هختلوفوی چوَى      

 . شٌبسٌذ سَساى ٍ دراکَال هی گش، چی سَس، تلِ شت

ًقبط ثبس ثذى هثل صَرت، دستْب، سبعذّب ٍ پوبّوب    

  . ثویوٌوٌوذ       ثیشتزیي آسیت را اس ایوي حشوزُ هوی           

کزدى حشزُ ثز رٍی پَست،سن پوذریوي    پس اس لِ

شوَد،     کِ اس طزیق ایي حشزُ ثوِ ثوذى ٍارد هوی         

کٌذ کِ ثِ سزعت ثب خبراًذًوجوِ    ای ایجبد هی ضبیعِ

ایي عوَار     .  گزدد دیگز قسوتْبی ثذى هٌتقل هی

کِ گبُ خفیف ٍ در ثسویوبری اس هوَارد شوذیوذ              

شوًَوذ ٍ ثوب           سبعت آغبس هوی    24ّستٌذ، پس اس 

پوس اس    .  ثبشٌذ قزهشی ٍ احسبس خبر  ّوزاُ هی

خبراًذى پَست، هَضو خبراًذُ شذُ، کٌذُ شذُ ٍ 

 .هوبًوذ     اثزی هبًوٌوذ سوَخوتوگوی ثوز جوبی هوی                 

 

التْبة پَستی ًبشی اس سن ایي حشزُ ًَعی حسوبسویوت      

یبثٌذُ اسوت کوِ        دار ٍ خَدالتیبم توبسی، تبٍلشا، سَس 

ِ    شکل ٍ اًذاسُ ی    ی آى هٌَط ثِ شکل ٍ ٍسعت هٌوطوقو

 . ی سوی، هتفبٍت است تحت تبثیز هبدُ

ی پَستی سخن پذرٍس در سِ هزحلِ ایجبد  عبرضِ

:شَد هی  

سبعت پس اس توبس پَست ثب سن،  48تب  24حذٍد  -1

آیذ کِ اثتذا قزهش  ًقبطی در هحل توبس ثِ ٍجَد هی

ّب ثِ تذریج ثِ  رًگ ٍ پزاکٌذُ ّستٌذ، سپس ایي لکِ

. شًَذ پیًَذًذ ٍ ًسجتب تیزُ هی ّن هی  

در ایي هزحلِ کِ حذٍد رٍس سَم تب چْبرم پس اس  -2

ّبی آثذار کَچکی  شَد، داًِ التْبة اٍلیِ آغبس هی

شًَذ کِ ثِ تذریج ثشرگ شذُ ٍ فزهی خطی  ظبّز هی

.کٌٌذ پیذا هی  

در ایي . ایي هزحلِ ّوزاُ ثب خبر  شذیذی است -3

شَد ٍ سطح آى تزکْبیی  هزحلِ، سخن خشک هی

  .دارد ثزهی

ّبیی  ریشًذ ٍ لکِ ّبی سخن هی سپس، ثِ تذریج پَستِ

پزرًگ شذى ایي هحل، . گیزًذ پزرًگ جبی آى را هی

سٍدگذر ٍ هَقتی است، ٍلی گبُ هوکي است تب چٌذ 

 . هبُ ّن ثبقی ثوبًذ

ی دٍم ثِ دلیل هزطَة ٍ ًزم  خبراًذى سخن در هزحلِ

شَد ٍ احتوبل  ثَدى سطح سخن هَجت پبرگی آى هی

. دّذ عفًَتْبی ثبًَی ثِ اًَاع هیکزٍثْب را افشایش هی

رًگ کِ ظبّزی شجیِ هَرچِ دارًذ،  ّبی ًبرًجی پذرٍس

دٍست ّستٌذ ٍ ثِ ّویي دلیل در هٌبطق شووبلوی    رطَثت

کشَر ٍ ثخصَص فصل تبثستبى، ثیشتز ثِ هزدم آسویوت     

ایي حشزُ کِ سلطبى حشزات هٌبطق گوزم ٍ    .  رسبًٌذ هی

شَد، ثِ ٍاسطِ سوى کِ در ثذى خَد  هزطَة شٌبختِ هی

فبقذ دشوي طجیعى است ٍ حوتوى     (   سن پذریي )  دارد  ، 

 .پزًذگبى ًیش اس خَردى آى خَددارى هى کٌٌذ


