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یکی از مُمتریه عًامل برای جلًگیری از عًد 

بیماری ، مصرف مرتب داريَا ي مراجعٍ مىظم 

 .بٍ رياوپسشک می باشد



خاوًادٌ گزامی قثل اس ایىکٍ تیمار خًد را مزخص *

کىیذ تا تیم درماوی مطًرت کىیذ ي اس يضعیت تیمار 

 خًد اطالعات کافی تٍ دست آيریذ.

*پس اس تزخیص اس تیمارستان ممکه استت زس        

تاضذ کٍ تیمار َفتٍ َا یا متاَتُتا تتظتت وت تز            

رياوپشضک تاضذ ي در ایته متذت داري مفتز             

کىذ.اجزای دقیق دستًرات داريیی ، پیگیزی درمان  

، مزاجعٍ تٍ رياوپشضک طثق تزوامٍ مى م ي گشارش 

يضعیت تیمار تٍ تیم درمان اس جملٍ وکاتی است کٍ 

 تایستی تٍ آن تًجٍ داضت.

 

*اس آوجا کٍ مفز  مزتة داريَای تجًیش ضذٌ اس    

طز  رياوپشضک وقص اساسی در درمان ي کىتتتز    

عالئم تیماری دارد تىاتزایه زس  استت تتعتذ اس          

تزخیص و ارت مستقیم تز مفز  مىت تم داريی     

 تجًیش ضذٌ داضتٍ تاضیذ.

*داري َای ريان پشضکی ممتکته استت دارای         

عًارضی تاضىذ کٍ تزای تیمار واخًضایىذ تاضتذ،در  

ایه گًوٍ مًارد وثایستی خًدسزاوٍ اقذا  تٍ قتعت     

یا تغییز تزوامٍ داريیی تیمار وماییذ،تلکٍ می تایست  

در ايلیه فزصت  مًضًع را تا پشضک معتالتد در     

 میان تگذاریذ.

*ایجاد مظیعی آرا  ي تذين درگیزی ي کطمکص  

در خاوًادٌ اس جملٍ عًاملی است کٍ در پیطگیتزی  

 اس عًد عالئم تیمار تسیار مًئز است.

*سعی کىیذ عًامل مًثز در عًد تیمتاری را تتٍ        

 حذاقل تزساویذ.

ایه عًامل عثارتىذ اس :تزَم ختًردن سمتاوتُتای        

طثیعی خًاب ي تیذاری،مفز  مًاد، واستاسگتاری   

 َای درين خاوًادٌ ي فطار َای رياوی ضذیذ.

*سماوی کٍ تیمتار داتار پتزختاضتگتزی ضتذٌ               

است،آرامص خًد را حفظ کىیذ،اس تیمار فتاصتلتٍ      

تگیزیذ،يسایل تیش ي تزوذٌ،سىگیه ي خعزواک را اس 

دستزس تیمار دير کىیذ.تا آرامص يلی تا قاطعیتت   

 تٍ اي یادآير ضًیذ کٍ پزخاضگز ضذٌ است ي تعذ اس 

 

حفظ آرامص تا اي گفتگً خًاَیذ کزد.اگز آرا  وطذ  

يی را تٍ تیمارستان اوتقا  دَیذ.در صًرت ویاس تا  

ايرصاوس ي یا پلیس تماس تگیزیذ تا در صتًرت      

امکان تٍ ضما کمک کىىذ کٍ تیمتارتتان را تتٍ        

 تیمارستان اوتقا  دَیذ.

*در صًرت تزيس عالئمی  ماوىتذ تتی ختًاتتی،          

افشایص اوشيای اجتماعی، رعایت وکزدن تُذاضتت  

فزدی، خزيج تذين دلیل اسخاوٍ، وگاٌ َای سزد ي 

مات ي تی احساس، مسافزتُای متعذد وامطختص  

ي تذين َذ ، کم تظزکی، ارتثتا  دادن یتیتز        

معمً  يقای  تٍ مذَة ، تُذیذ  تٍ آسیة تٍ خًد 

ي دیگزان يخىذٌ َای تی مًرد تتیتمتار را تتٍ           

 تیمارستان ارجاع دَیذ.
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