
 

 

دس صًست مطبَذٌ ثشيص عالئم صيش 

ثيمبس سا سشيعبً ثٍ ايسطاوس مىتقل 

 كىيذ:

 (6تب  4ثيص اص سٍ وًثت دس  استفشاغ مكشس 

 سبعت(

 تطذيذ سشدسد يب سشدسد مقبيم ثٍ دسمبن 

 خًاة آلًدگي ضذيذ يب گيجي غيش عبدي 

 حبالت تطىجي 

 خًوشيضي يب تشضحبت آثكي اص گًش يب ثيىي 

 ثيقشاسي 

 سفتي گشدن 

 ضعف يب ثي حسي دس اوذام َب 

 اختالل دس ديذ 

 عذم تعبدل يب اختالل دس ساٌ سفته 

  تت 

 اختالل دس تىفس 

 ي اختيبسي ادساس يب مذفًعث 

  حشكبت وب خًاستٍ چطم 

 ( ثضسگ تش ضذن  اختالل دس سبيض مشدمك َب

 يك مشدمك(

 

 

 

 

 

 

 

   دس صًست ثشيص تًسم دس پًست اص كمپشس سشد

 51يب كيسٍ يخ ثصًست سيصاوٍ چىذيه وًثت 

 اي استفبدٌ كىيذ.دقيقٍ

  سبعت آيىذٌ َيچ داسيي مخذس يب مسكه  44تب

 ثٍ غيش اص استبميىًفه ثٍ ثيمبس وذَيذ

   تب صمبن ثُجًدي كبمل ي ثذين اجبصٌ پضضك اص

 ساوىذگي پشَيض كىذ.

 
 فعبليت َبي رَىي كٍ ويبص ثٍ تمشكض ثبال داسد ص ا

 مبوىذ كبس ثب كبمپيًتش خًدداسي ومبيذ.

 َبي ثب وًس ي صذاي صيبد مبوىذ اص حضًس دس مكبن

 بتش خًدداسي ومبيذ.ئت كىسشت،

  اص اوجبم فعبليت َبي سىگيه ي يسصضُبي

  َفتٍ خًدداسي كىذ. 4مبوي ضذيذ تب جس

جًدي ثُمشاجعٍ كىىذٌ محتشم ضمه آسصيي   

 ي كىتشل ثٍ جُت ثُجًدي ثشاي ضمب لطفبً

وكبت صيش سا سعبيت  ضشثٍ ثٍ سشسشيعتش 

 ثفشمبييذ

َمشاٌ گشامي ثيمبس ضمب دچبس ضشثٍ ثٍ سش 

تحت وظش  الًمضذٌ است لزا ثيمبس سا كب

 .ثٍ وكبت صيش تًجٍ فشمبييذ داضتٍ ي

 
  سبعت ثعذ اص حبدثٍ حتمبً تًسط يكي اص  44تب

 .مشاقجت ضذٌ ي تىُب ومبوذافشاد خبوًادٌ 

  سبعت آيىذٌ فعبليت كمتشي داضتٍ  44دس

سبعت تًسط  4ي دس صًست خًاثيذن َش  ثبضذ

َمشاٌ ثيذاس ضذٌ ي اص ًَضيبسي كبمل ثيمبس 

 .اطميىبن حبصل كىيذ

 

 



 

 

 

 

 
 در ضربِ بِ سرهراقبت 

54564333-35:تلفي    

 سَپرٍايسر پرستاري، كارشٌاس خطيبي، م: تٌظين ٍ تْيِ

3511 زهستاى: بازًگري سالهت آهَزش  

 دكتر هالحت ًيك رٍاى  كتاب جاهع فَريتْاي پرستاري: هٌبع

گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر پرستاري باليٌي راٌّواي   

  
در صَرت برٍز ّرگًَِ بدحالي " 

شديد يا حاالت ًگراى كٌٌدُ ٍ حاد 

تواس  337سريعاً با اٍرشاًس 

 ."بگيريد

 

 هٌبع:  

 

 


