 .1دسیچٔ ٝجشای خّفی ادساسی :

ػٛاسض :ػف٘ٛت ادساسی ،تٛسْ وّیٞ ٝای د ٚطشف ت ٝدِیُ

ػالیٓ :خشٚج ادساس اص ػٛساخی دس صیش آِت ٔـخص ٝاصّی

تؼشیف :ؿایغ تشیٗ تیٕاسی ا٘ؼذادی ادساسی دس

تشٌـت ادساس تا احتٕاَ ایجاد اختالَ دس ػّٕىشد آٟ٘ا اص

ایٗ تیٕاسیؼت .ػالیٓ ا٘ؼذاد ادساسی ؿأُ د ٚؿاخ ٝؿذٖ

ؿیشخٛاساٖ ٛ٘ ٚصاداٖ پؼش ٚجٛد دسیچ ٝغیش طثیؼی دس

جّٕ ٝػٛاسض ایٗ تیٕاسی ٔی تاؿٙذ.

ادساس ،ا٘حشاف ادساس ت ٝچپ یا ساػت  ٚلطش ٜلطش ٜآٔذٖ

٘یٕ ٝػمثی ٔجشای خشٚجی ادساس ،ت ٝصٛست ٔادسصادی،
ٔی تاؿذ.

ادساس  ٚوجی آِت تٙاػّی ٕٔىٗ اػت ٚجٛد داؿت ٝتاؿذ.
دسٔاٖ :تؼثی ٝػ٘ٛذ ٔجشای ادساسی (ِ ِٝٛای و ٝاص ٔجشای

ػالیٓ :ػالیٓ ا٘ؼذاد ادساسی ٔا٘ٙذ ادساس وشدٖ لطش ٜلطشٜ
یا ادساس لطغ ٚ ٚصُ ؿ٘ٛذ ،ٜتیمشاسی ٔٛلغ ادساس وشدٖ،
احؼاع فـاس ٔٛلغ ادساس وشدٖ ،ػذْ سؿذ وافی
ؿیشخٛاسٌ ،اٞی تضسٌی لؼٕت ٚػط  ٚپاییٗ ؿىٓ (سٚی
ٔثا٘ٔ ٝتؼغ)ٌ ،اٞی تٛسْ  ٚاختالَ ػّٕىشد وّیٞ ٝا ٚ

ادساسی ػثٛس دادٔ ٜی ؿٛد تا تٔ ٝثا٘ ٝتشػذ) ،تاص وشدٖ
ساٞی اص ٔثا٘ ٝت ٝپٛػت  ٚتجٛیض آ٘تی تیٛتیه تا صٔاٖ
دسٔاٖ لطؼی ،ت ٝصٛست ٔٛلت لاتُ اػتفادٔ ٜی تاؿٙذ.

تـخیص :تا ٔـاٞذ ٜػالیٓ تاِیٙی ٔ ٚؼای ٝٙتـخیص
تیٕاسی  ٚتؼییٗ ؿذت آٖ ٔیؼّش اػت .دس صٛست
ٕٞشاٞی تا تیضٞ ٝایی و ٝتا ویؼ ٝتیض ٝپاییٗ ٘یأذ ٜا٘ذ
(دس د ٚطشف) ،تشسػی ط٘تیىی الصْ ٔی ؿٛد.

دسٔاٖ لطؼی :اص تیٗ تشدٖ دسیچ ٝغیش طثیؼی صیش

ػٛاسض :دس صٛست ٚجٛد ػالیٓ ا٘ؼذاد ادساسی  ٚػذْ

ٔـاٞذٔ ٜؼتمیٓ ٔی تاؿذ.

دسٔاٖ الصْ  ٚوافی خطش تشٚص ػف٘ٛت  ٚتالی ٌزاؿتٗ

ػف٘ٛت ادساسی دس ایٗ تیٕاسی ٕٔىٗ اػت دیذ ٜؿٛد.

ػٛاسض ٘اؿی اص ا٘ؼذاد طٛال٘ی ٔذت ادساسی تش سٚی

تـخیص :تا تٛج ٝت ٝػالیٓ تاِیٙی  ٚػٌٛ٘ٛشافی و ٝاص ٞفتٝ

ٞ .2ایپٛػپادیاع:

 28حأٍّی ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔثا٘ ٝتضسي  ٚوّیٞ ٝای ٔتٛسْ

تؼشیفٛ٘ :صاداٖ پؼشی و ٝت ٝصٛست ٔادسصادی ٔحُ

د ٚطشف ٝسا ٘ـاٖ تذٞذ  ٚػىغ سٍ٘ی ٔثا٘ ٝو ٝتٟتشیٗ ساٜ

خشٚج ادساس آٟ٘ا دس صیش آِت تٙاػّی (ػمة اص ٘ٛن آِت

اثثات تیٕاسی پغ اص تِٛذ اػت وٌ ٝـاد ؿذٖ لؼٕت

تٙاػّی) ٔی تاؿذ .ؿذت ایٗ تیٕاسی تش اػاع فاصّٝ

ػمثی ٔجشای ادساسی  ٚتشجؼت ٝؿذٖ ٔحُ اتصاَ ٔجشای

ٔحُ خشٚج ادساس اص ٘ٛن آِت ٘ ٚیض ٔیضاٖ وجی آِت

ادساسی تٔ ٝثا٘ ٚ ٝػذْ تخّی ٝوأُ ٔثا٘ ٝسا ٘ـاٖ ٔی دٞذ

تٙاػّی تؼییٗ ٔی ؿٛد .ؿایؼتشیٗ ٘اٙٞجاسی آِت

٘ ٚأٙظٕی دیٛاسٔ ٜثإ٘ٔ ٓٞ ٝىٗ اػت دیذ ٜؿٛد.

ٔی تاؿذ .اص ٞش  300وٛدن پؼش یه ٘فش ت ٝایٗ تیٕاسی

دسٔاٖ :دس صٛست ٚجٛد وجی آِت اتتذا تایؼتی ایٗ

ٔـاٞذٔ ٜؼتمیٓ ٔجشای ادساسی دس اتاق ػُٕ اص ٘ظش

ٔثتال اػت ٔصشف تشویثات ٛٞسٔ٘ٛی ص٘ا٘ ٝدس دٚساٖ

ٚضؼیت اصالح ؿٛد  ٚتؼت ٝت ٝؿذت تیٕاسی  ٚپاػخ تٝ

سٚیت دسیچ ٝغیش طثیؼی ٔجشا  ٚالذاْ ت ٝحزف آٖ ٘یض دس

تاسداسی ،ؿا٘غ اتتالی ت ٝایٗ ػاسض ٝسا دس جٙیٗ پؼش تاال

ٔشاحُ لثّی جشاحیٕٔ ،ىٗ اػت ت ٝتیؾ اص یه ٔشحّ ٝجشاحی

تـخیص  ٚدس دسٔاٖ ٔٛثش اػت.

ٔی تشد.

تشٔیٕی ٘یاص تاؿذ.

1

ٔثا٘ ٚ ٝػایش لؼٕت ٞای دػتٍا ٜادساسی ٔحتُٕ اػت.

2

اؿىاَ دس تشلشاسی تٕاع جٙؼی ٔٛفك دس ٔٛاسد ٔتٛػط
تا ؿذیذ ٘ ٚیض تاثیشات ٔٙفی سٚا٘ی تیٕاسی تِ ٝحاظ ؿىُ
غیش طثیؼی آِت تٙاػّی ،اص ػٛاسض ایٗ تیٕاسی ٔحؼٛب
ٔی ؿ٘ٛذ.

3

جشاحی دس ػٗ  2-3ػاٍِی پیـٟٙاد ٔی ؿٛد ِٚی دس

تـخیص:

قطب آموزش ارولوشی کشور

ٔٛاسد تا ؿذت تیـتش اص ٔتٛػط ػٗ یه تا د ٚػاٍِی

* اخز ؿشح حاَ ٔ ٚؼای ٝٙتاِیٙی پضؿىی

تشای اِٚیٗ ٔشحّ ٝجشاحی پیـٟٙاد ٔی ؿٛد.

* ػٌٛ٘ٛشافی :أىاٖ ٔـاٞذ ٜتٛسْ وّیٔ ٝثتال  ٚتضسٌی
تیؾ اص حذ ٍِٙچ ٝوّی ٝتذٌ ٖٚـادی حاِة ٔجاٚس آٖ

 .3ا٘ؼذاد ٔحُ اتصاَ حاِة تٍِٙ ٝچ ٝوّی:ٝ

و ٝتا ایٗ سٚؽ ؿه ت ٝتـخیص حتی لثُ اص تِٛذ (دس

تؼشیف :ت ٝػٛٙاٖ ؿایغ تشیٗ ٘اٙٞجاسی ٔادسصادی حاِة

دٚساٖ تاسداسی) ٘یض ٚجٛد داسد.

و ٝدس پؼشٞا  ٚدس ػٕت چپ تا حذٚدی ؿایغ تش اػت .تٝ

* ػىغ سٍ٘ی ٔثا٘ ٚ ٝوّی :ٝجٟت سد تـخیص ٞای

صٛست اختالَ دس ا٘تماَ طثیؼی ادساس اص ٍِٙچ ٝوّی ٝتٝ

دیٍش ٔا٘ٙذ تشٌـت ادساسی اص ٔثا٘ ٚ ٝجٟت اسصیاتی

حاِة ٕٞاٖ وّی ٝاػت و ٝاؿىاَ دس تٍٙی ٔحُ اتصاَ

ػّٕىشد تشؿحی وّیٔ ٝثتال  ٚػشػت ٔ ٚیضاٖ تخّی ٝآٖ

حاِة ت ٝوّی ٝیا اؿىاَ دس ػّٕىشد  ٚػاختٕاٖ ػضالت
جذاسی ایٗ ٔٙطم ٝدس ایجاد حشوت پیؾ تش٘ذ ٜادساس اػت
ٌاٞی ٘یض ػثٛس ٘اتجای ػشٚق اص سٚی حاِة تش جشیاٖ
ادساس اص دس ٖٚحاِة اثش ا٘ؼذادی ایجاد ٔی وٙذ.

ٛٔ ... ٚسد اػتفادٞ ٜؼتٙذ.

ػیش تیٕاسی ٔ ٚیضاٖ تٟثٛدی یا پیـشفت تیٕاسی لثُ ٚ
پغ اص ػُٕ جشاحی (دس صٛست ٘یاص ت ٝجشاحی)

دیذٔ ٜی ؿٛد.

یا ٚجٛد ػالیٓٚ ،ضؼیت تاِیٙی تیٕاس  ٚػیش تیٕاسی تا

ػالیٓ :تضسٌی یا تٛد ٠ؿىٕی ،دسد پ ،ّٟٛتٟٛع  ٚاػتفشاؽ،

صالحذیذ پضؿه اسِٛٚطیؼت ٕٔىٗ اػت اصالح جشاحی

خ ٖٛدس ادساس  ٚػف٘ٛت ادساسی ،دس ٔٛاسد صیادی ٘یض

ٔحُ ا٘ؼذاد الصْ دا٘ؼت ٝؿٛد.

آػیة وّیٔ ٝثتال دس اثش ا٘ؼذاد ط َٛوـیذ ،ٜتـىیُ
ػ ًٙدس وّیٔ ٝثتال ٘ ٚذستاً فـاسخ ٖٛتاال ٔی تاؿذ.

تا تـىش اص تٟی ٝوٙٙذٌاٖ ٔجٕٛػ٘ ٝـشیٞ ٝای ٔشوض پضؿىی
ؿٟیذ دوتش ِثافی ٘ظاد
دوتش احٕذ جٛاٞشفشٚؽ صاد ،ٜدوتش سضا ػش٘ ًٙٞظاد،
دوتش فشصاْ تجّی ،دوتش حؼیٗ ویال٘ی ،دوتش ٔحٕذ ػاْ صاد،ٜ
دوتش ػیذػّی ٔحٕذ ٔیشجّیّی ،دوتش حؼیٗ روی
پشػتاساٖ ٕٞىاس :ػّی ٘ٛسی ،جالَ اِذیٗ سحٕا٘ی  ٚطیثٔ ٝؼصٔٛی
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در اطفال ()1

وّی ٚ ٝتؼییٗ ػطح ا٘ؼذاد دس ٔؼیش ادساسی  ٚاسصیاتی

ػّت٘ :اؿٙاخت ٝاػت ِٚی ٌاٞی دس چٙذ ػض ٛیه فأیُ

ػٛاسض :ؿأُ ػف٘ٛت ادساسی ،اختالَ دس ػّٕىشد ٚ

بیماری های شایع ارولوشی

* اػىٗ ٞؼت ٝای وّی :ٝجٟت اسصیاتی ػّٕىشد تشؿحی

دسٔاٖ :تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ػٗ تیٕاس ،ؿذت ا٘ؼذاد ،ؿذت

تی ػالٔت ٔی تاؿٙذ.

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد
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نشریه شماره : 4
ٌش ٜٚآٔٛصؿی اسِٛٚطی ،تّفٗ23601 :

