
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هغس ًَارآزهایص  گرفتي طَل درآًچِ 

داضت؟ اًتظار تایذ  

طَلدقیقِ تِ 60تا30ایي آزهایص هؼوَالً  

            است: ضاهل هراحل زیر ٍ اًجاهذهی

رٍی صٌذلی  آرام تا ضَدهیخَاستِ  ضوا از*

.درازکطیذتکیِ دّیذٍیارٍی تخت  ٍ تٌطیٌیذ  

 ّایگیرُتِ  هغس ًَار*ضخص گیرًذُ 

آًْاراخیس هی  یا هالذهیشل  اًتْای سین

تِ ًقاط هخصَصی رٍی پَست  سپس کٌذٍ

  .کٌذهیسر هتصل 

اطالػات آزهایص،الکترٍدّا  ضرٍع از*پس 

الکتریکی را از هغس تِ دستگاُ  ّایتکاًِ

                                    .کٌذهیارسال 

تا          خَاّذهی ضوا از*ضخص گیرًذُ 

   اتثٌذیذ. خَدر ّایچطن ٍ تواًیذ حرکتتی

الکترٍدّا  گیرًذُ فردآزهایص  اتوام ازپس  

                    .کٌذهی جذا سررا از پَست 
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 مرکس پاستًر آَه،کًچٍ راٌ خیابان قسيیه،اوتُای

 بُمه 22 درماوی آمًزشی

028-33555978 ي33555054:تلفه  

3416899198:پستی کد  

 :بیمارستان پًرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 

 

 

 

 

مهُب 22مًزشی درماوی آمرکس   

ًَارهغسچیست؟

 

 تحت نظارت واحد آموزش

مرکس مراجعٍ کىىدگان کلیٍ گريٌ َدف :  

1400 
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یب الکتزٍاًسفبلَگزافی ثبت فعبلیت  هغشی ًَار

َار، ـدرسهبى گزفتي ً . زیکی هغش استـالکت

شی ـفل  کـبت کَچـصفح ب کِ اسـالکتزٍدّ

ل ـببریکی هتص ّبیسینبِ  شذُتشکیل

ایي  شَدهیدادُ  قزار سزپَست  رٍی ّستٌذ

گبُ ـط دستـالکتزیکی تَس شبرصّبی 

 ّبییهٌحٌی صَرت بِسپس  ٍ شذُتقَیت

 ذـکبغ  رٍی زـــب یب زـِ ًوبیشگـرٍی صفح

ک ایي ـسپس پشش . آیٌذدرهیش ـبِ ًوبی 

 ّببزرسیي ـای ذ.ـتفسیزهی کٌ تبراهٌحٌی 

در ش ـت الکتزیکی هغـفعبلی گیزیاًذاسُبزای 

 یب َاییـبیی ،شٌـبیٌ ّبیهحزکبِ   پبسخ

                                   ّستٌذ. الهسِ

 

ی درخَاست ـهَاقع  ِچ شی درـهغ ًَار  

؟شَدهی  

ترای ارزیاتی هطکالت هختلف  هغسی ًَار از

 در.ضَدهیصرع استفادُ  تیواری هاًٌذهغسی 

اهَاج  صَرتتِواری فؼالیت تطٌجی تی ایي

هاًٌذ درًَارهغسی آضکارهی  ًٍیسِسریغ 

 سکتِ ازًاضی  ضایؼات دچارضَد.درتیواراى 

آّستِ ّستٌذ.ایي رٍش  یاتَهَرهغسی اهَاج

دیگری ّوچَى  ّایتیواری تطخیص در

ص ــتطخی ، دارٍّا ت تاـهسوَهی ، رـآلسایو

تررسی  ِ خَاب ٍـهطالؼ ، یـاختالالت رٍاً

               .ضَدهی استفادُ ًیساختالالت آى 

ًَارهغسخطری ّن دارد؟ گرفتي آیا  

 ٍایوي است  ٍ خطرتیآزهایص  یک هغس ًَار

تٌْا فؼالیت الکتریکی هغسراثثت  الکترٍدّا

ّیچ گًَِ دردیاحس خاصی ترای  ٍ هی کٌٌذ

                             کٌٌذ. ایجادهیتیوار 

 

چِ کارتایذ  ًَارهغس گرفتي ازپیص 

 کٌین؟

 تارا  سرخَد هغس ًَار گرفتي ازضة قثل * 

تذٍى چرتی  سر پَست تاتطَییذ  ضاهپَ

هحصَالت  سایر هصرف شل یا ٍ از تاضذ

                        کٌیذ. پرّیس هَتْذاضتی 

تِ اطالع  خَدزا*ًام توام دارٍّای هصرفی 

 ترچَى هوکي است  پسضک هؼالج ترساًیذ

پششک  ٍ بگذارد تأثیر هغس ًَار تفسیر رٍی

قبل  دارٍّب اسبخَاّذاسهصزف بعضی  شوب اس

  .کٌیذ پزّیش هغش ًَار گزفتي اس

حبٍی  ّبیًَشیذًی یبغذاّب  هصزف اس*  

 اسسبعت قبل 12قَُْ  چبی ٍ کبفئیي هبًٌذ

                     پزّیشکٌیذ. ًَارهغش گزفتي

غذای  اًجبم آسهبیش حتوبً رٍس *شب قبل ٍ

کبّش قٌذخَى سبب  تب کٌیذ کبفی هیل

  ًشَد.شوب  هغش ًَار اختالل در
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