
 

 

  ٍ ذَاة ٍ استزاحت مبفي ٍ هٌظن زر اتبق آرام

 تبريل ثب زهبي هٌبست مول مٌٌسُ است.

  ، ِاستزس ٍ ّيجبًبت ػبطفي ، ثحث ٍ هجبزل

ذستگي ٍ فؼبليت ضسيس جسوي ، مبر طَالًي 

هست ثب مبهپيَتز ، ثي ًظوي زر ذَاة ، رصين ّبي 

غذايي سٌگيي ٍ افزاطي يب ذَرزى غذاّبي چزة 

، هػزف سيبز ًَضيسًيْبي حبٍي ٍ سٌگيي 

مبفئيي ، سيگبر گطيسى يب زر هؼزؼ زٍز سيگبر 

َالًي هست تلَيشيَى ، هػزف ثَزى ، توبضبي ط

غذاّبي حبٍي ازٍيِ ،ضنالت ،هَاز ًگْسارًسُ 

َاع سس ثِ سزمِ ٍ اً ،سَسيس ٍ مبلجبس،

 تطسيس سززرز مول هينٌس

  س راًٌسگي تب سهبى ثْجَز ذَززاري مٌيسا. 

 .ثِ اًساسُ مبفي هبيؼبت ثٌَضيس 

 زر غَرت ثبرزار ثَزى ثِ پشضل اطالع زّيس 

 
 

 

 

   ِاي ثب زرز سَسضي ٍتيش  ينطزفِ سززرز ّبي ذَض

زر سز ٍضقيقِ ٍ اطزاف چطن ّب ثَزُ مِ ثبػث ثيسار 

ضسى اس ذَاة ضسُ ٍ زر طَل ضجبًِ رٍس چٌسيي 

 زقيقِ اي رخ هي زّس. 03تب  5ًَثت 

 

 نبت قبثل تَجِ ٌّگبم سززرزً

  جْت مٌتزل زرز اس زارٍّبي تجَيش ضسُ تَسط

چٌسيي  پشضل استفبزُ مٌيس ٍ اس استفبزُ ّوشهبى

 زارٍي هسني ثپزّيشيس

  زر غَرت هػزف زارٍي ذبظ ثطَر هساٍم ثب

پشضل ذَز هطَرت مززُ ٍ ذَزسزاًِ ّيچ 

 زارٍيي را قطغ ًنٌيس.

  هػزف ثيص اس حس زارٍي هسني ٍاثستگي هي

آٍرز زر غَرت ازاهِ زرز ثب پشضل ًزٍلَصيست 

 هطَرت مٌيس

 زر   اس هػزف آسپيزيي ثزاي مٌتزل زرز ذػَغب 

 مَزمبى ًٍَجَاًبى ثپزّيشيس.     

 

 

 

 سززرز 

سززرز يل ٍاصُ ػوَهي ٍ ملي است ضبهل هجوَػِ 

اي اس زرزّبي غَرت ، گززى ، چطوْب ، سز ،پيطبًي ٍ 

 ... هيجبضس

اغلت افزاز سززرز را تجزثِ مززُ ٍ امثزا ًبضي اس 

گزفتگي ػضالت ، اذتالالت ػزٍقي يب فطبر ػػجي 

 هي ثبضس.

حبل ٍ ػالئن غَرت هي گيزز تطريع ثز اسبس ضزح 

ٍ ًسرتب ًيبس ثِ ذسهبت تطريػي است اهب زر غَرت 

غالحسيس پشضل اقساهبت السم را اًجبم زازُ ٍ هسارك 

 را جْت پيگيزي رًٍس زرهبى ًشز ذَز ًگْساريس.

  رٍس طَل  0سبػت تب  4سززرزّبي هيگزًي ثيي

هي مطس ٍ ضزثبى زار ثِ ّوزاُ تَْع يب استفزاؽ ٍ 

ًَر ، غسا ٍ ثَ ٍتحزيل پذيزي ،  حسبسيت ثِ

احسبس ًبذَضي ٍ آثزيشش  ثيٌي ثَزُ ٍ اغلت 

 03-55ػالهت ّطسار زٌّسُ ٍ پيص آگْي )اٍرا (

زقيقِ فجل اس ضزٍع سززرز ثزٍس هينٌس)استطوبم 

 ثَي ذبظ يب جزقِ سزى ٍ ًَر زر هيساى زيس ٍ...(

  سززرزّبي ػػجي يب تٌطي موتز اس ينسبػت تب

 طيسُ ٍ فطبرًسُ هي ثبضس چٌسيي رٍس طَل م

 ضزثبى ٍ سٌگيٌي ٍ تَْع ٍ استفزاؽ هي ثبضس  ثسٍى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سردرد
   54564333-35:تلفي

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر م خطيبيتهيه ٍ تٌظين :

 7933زهستاى بازًگري:  7931زهستاى آهَزش سالهت، 

 پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث هٌبع:

 گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر باليٌي پرستاريراهٌواي   
 

 

  

 

 

لطفا با دادن شرح حال صحيح 

به پزشك در تشخيص 

صحيح و اتخار تذابير 

  درماني مناسب كمك كنيذ

زر غَرت هطبّسُ ػالئن سيز ثِ پشضل يب   

 اٍرصاًس هزاجؼِ مٌيس

  ػسم پبسد هٌبست ثِ زارٍّب 

  ِضجيِ تطسيس سززرز يب ثزٍس زرز ًبگْبًي م

سبػت ثْجَز  42حوالت قجل ًجبضس ٍ زر طَل 

 ًيبثس.

 .سززرزي مِ ثبػث ثيسار ضسى اس ذَاة هي ضَز 

  ُسززرزي مِ ثبػث اذتالل زر فؼبليتْبي رٍسهز

 ضَز.

 ثزٍس تَْع ٍ استفزاؽ ّبي هنزر 

 افشايص تٌبٍة سززرزّب 

 سززرز ثسًجبل ضزثِ ثِ سز 

  05ثزٍس اٍليي حولِ سززرز زر سي ثبالي 

 سبلگي 

 زرجِ ،سفتي  83 يسززرز ثِ ّوزاُ تت ثبال

گززى ، ضؼف اًسام ّب ،اذتالل تنلن ،تطٌج ، 

ثيٌبيي ، ضبيؼبت  تهطنال ، اذتالل تؼبزل

پَستي ، زرز يب قزهشي يب اضل ريشش اس يني اس 

 چطوْب

 

 


