
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درهبى : 

در طی رٍس دٍرُ ّبی هتٌبٍة استزاحت داضتِ  :استزاحت
بلیت ّبی ضذیذ ٍ پز استزس خَدداری کٌیذ.عثبضیذ ٍ اس ف  

ثیوبری, ؼذای پزکزثَّیذرات ٍ در هَارد حبد  :رصین ؼذایی
کن پزٍتئیي ٍ سپس هَاد ؼذایی هقَی هثل:گَضت, هزغ, 
هبّی, تخن هزغ, لجٌیبت, حجَثبت, ؼالت, اًَاع هیَُ ّب, 

 سجشیجبت تبسُ, آجیل ٍ داًِ ّب را هصزؾ کٌیذ.

تَصیِ هیطَد اس هصزؾ الکل, ؼذاّبی سزخ کزدًی, لجٌیبت 
, ضکالت ٍ کیک پزچزة, ؼذاّبی آهبدُ, کبلجبس, سَسیس

طجق تَصیِ پشضک, هبیعبت فزاٍاى هصزؾ  خَدداری کٌیذ.
در صَرت داضتي تَْع ٍ استفزاغ ؼذا را در حجن کن ٍ ثِ  .کٌیذ

 دفعبت ثیطتز هصزؾ کٌیذ.

 تًصیٍ در َىگام مصرف داري:

اس هصزؾ دارٍّبیی ثب دفع کجذی هبًٌذ:استبهیٌَفي ثذٍى تجَیش 
 پشضک خَدداری کٌیذ.

 پیگیزی درهبى :

در صَرت ضزٍع درهبى جْت اًجبم هعبیٌبت دٍرُ ای ٍ آسهبیص, 

 طجق سهبًجٌذی تعییي ضذُ ثِ پشضک خَد هزاجعِ کٌیذ.

در صَرت ثزٍس عالیوی هبًٌذ:تَْع هذاٍم, استفزاغ, سردی, تؽییز 

در سطح َّضیبری, خًَزیشی طَالًی هذت, تَرم ضکن, افشایص 

هثل خَى در ادرار, هذفَع هحلْبی ؼیزطجیعی) ٍسى ٍ خًَزیشی اس

 .سیبُ رًگ ٍ خًَزیشی اس سخن( ثِ پشضک خَد اطالع دّیذ
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هزاقجت ّبی السم جْت پیطگیزی اس اًتقبل ٍیزٍس ثِ 
 دیگزاى:

 ٍ در صَرت آؼطتِ ضذى لجبس ّب ٍ هلحفِ ّب ثِ خَى
 تزضحبت ثذى,اًزا ثب اة داغ ثطَییذ.

.ّزگش خَى اّذا ًکٌیذ 

.اس ثی ثٌذ ٍ ثبری جٌسی ثپزّیشیذ 

پزّیش ًوبییذ. تب حذ اهکبى اس تشریقبت سیز جلذی ٍ عضالًی 

 سًبى ضیزدُ ی هجتال, ثبیذ ًَک سیٌِ ّب را قجل اس ّز ثبر
ٍ خًَزیشی در ًَک  تزک ثزرسی کٌٌذ, در صَرتضیزدّی 

سیٌِ ّب ,ضیزدّی ثِ طَر هَقت قطع ضذُ ٍ ّوِ ی ضیز 
 دٍضیذُ ٍ دٍر ریختِ ضَد.

 ٍ هعتبداى تشریقی هجتال حتوب اس سَسى ٍ سزًگ استزیل
ًٌذ:ریص تزاش, هَچیي, هسَاک ٍ ٍسبیل ضخصی خَد هب

 تیػ جذاگبًِ استفبدُ کٌٌذ.

.ثزیذگی ّب ٍ سخن ّب را ثب پبًسوبى هٌبست ثپَضبًیذ 

عِ ثِ هزاکش جْت رعبیت احتیبطبت السم در صَرت هزاج
پزسٌل را اس ٍضعیت خَد  آسهبیطگبُ,پشضکی ,دًذاًپشضکی 

 آگبُ سبسیذ.       

 آمًزشی مرکس پاستًر آَه،کًچٍ راٌ خیابان قسيیه،اوتُای

 بُمه 22 درماوی

028-33555978 ي33555054:تلفه  

 :بیمارستان پًرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 
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یک عفًَت ٍیزٍسی است کِ ثبعث التْبة کجذ 

رٍس هی  60الی  15هی ضَد.دٍرُ ی ًْفتگی آى 

        ثبضذ.اس اًجبیی کِ ایي ًَع ّپبتیت ًِ ّپبتیت

آ است ٍ ًِ ّپبتیت ة ثِ ّویي دلیل, ثِ اى 

 هیگَیٌذ NonA nonBت ّپبتی

 عالین :

ایي ثیوبری هوکي است ثذٍى عالهت ثبضذ, در 

 هَارد حبد ثیوبری عالئن ضبهل:

ثی اضتْبیی, خستگی هفزط, تَْع, استفزاغ, درد 

ادرار, ضکن}سوت راست سیز دًذُ ّب{,تیزُ ضذى 

کن رًگ ضذى هذفَع ,سردی پَست, تت ٍ درد 

 هفبصل

 

 

 افراد در معرض خطر :

.هعتبدیي ثِ هَاد هخذر 

 دریبفت کٌٌذگبى خَى ٍ فزاٍردُ ّبی

خًَی ضبهل:افزاد هجتال ثِ تبالسوی ٍ 

 ّوَفیلی.

.افزاد دیبلیشی 

 کبرکٌبى هزاقجت ّبی ثْذاضتی ٍ درهبًی

 ٍ کبرکٌبى آسهبیطگبُ.

 ًَساداى هتَلذ ضذُ اس هبدراى عفًَی ثب ایي

 ٍیزٍس.

 در هَاردی داضتي راثطِ جٌسی ثب ضزیک

 ضزکبی جٌسی یب

 راٌ َای اوتقال:

 ِدر ثیي هعتبدیي ثِ هَاد هخذر تشریقی,ث

دلیل استفبدُ اس سزًگ هطتزک ٍ ؼیز 

 استزیل.

 ٍ اًتقبل اس طزیق خبلکَثی, تتَ, حجبهت

 سَراخ کزدى گَش.

اًتقبل اس هبدر ثِ جٌیي 

 

 : پیطگیزی

 فزدی ثْذاضت رعبیت ّپبتیت ًَع ایي در پیطگیزی

 :هیجبضذ

اس السم هَاقع در ثْذاضتی هزاکش کبرکٌبى 
 عیٌک ٍ گبى, دستکص:هبًٌذ حفبظتی ٍسبیل
  ة ّپبتیت ثزاثز در را خَد ٍ کٌٌذ استفبدُ

 .ًوبیٌذ ٍاکسیٌِ
ِّز در حتوب ضَد هی تَصیِ تشریقی هعتبدیي ث 

 استزیل ٍ ًَ تشریقی ٍسبیل اس تشریق ثبر

 .کٌٌذ استفبدُ
تزاش ریص:هبًٌذ ٍسبیلی هطتزک هصزؾ اس ,

 .ثپزّیشیذ هَچیي گیزٍ ًبخي, هسَاک, تیػ
صَرت در ٍ پزّیش جٌسی ثبری ٍ ثٌذ ثی اس 

 استفبدُ کبًذٍم اس,  ًبهطوئي جٌسی توبس

 .ضَد
حجبهت ٍ تتَ,  خبلکَثی اس اهکبى حذ در 

 .کٌیذ خَدداری

 ًکبت استزیل را در هَاقع سَراخ کزدى گَش
رعبیت ًوبییذ ٍ جْت سَراخ کزدى اى ثِ 

 هزاکش ثْذاضتی هطوئي هزاجعِ کٌیذ.
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