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در اﻴن دﻓﺘرﭽﻪ راﻫـﻨﻤﺎ ،ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﻗﺎﺒل درﻤﺎن در ﺨﺎﻨﻪ ،ﻋﻼﻴم و ﻋوارض آﻨﻬﺎ ،و طرق رﺴﻴدﮔﯽ ﺒﻪ آﺴـﻴﺒﻬﺎی ﻨﺎﺸﯽ از ﺒروز ﺴواﻨﺢ
ﺘوﺴط ﺨود ﺸﺨص ﺘﺸرﻴﺢ ﺸدﻩ اﻨد .در ﺸروع ﺒروز ﻋوارض ﺒﻴﻤﺎری ،اﻏﻠب ﻤﯽ ﺘوان ﺒﺎ درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ آﻨﻬﺎ ار ﻗدری ﺒﻬﺒود داد؛ و
ﺤﺘّﯽ ﮔﺎﻫﯽ آﻨﻬﺎ ار ﺒﻪ طور ﮐﻠﯽ درﻤﺎن ﻨﻤود .در اﻴن راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴن ﺘوﻀﻴﺢ دادﻩ ﻤﯽ ﺸود ﮐﻪ در ﭽﻪ ﻤواﻗﻌﯽ ﺒﺎﻴد از ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن
اﻤور ﺨدﻤﺎت درﻤﺎﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﮔرﻓت.
ﺒﻌﻼوﻩ ،اطﻼﻋﺎت ﺠﺎﻤﻌﯽ از ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﻤﺨﺘﻠف ،ﻋوارض و روﺸﻬﺎی درﻤﺎن آﻨﻬﺎ ار ﻨﻴز ﻤﯽ ﺘوان از "ﮐﺘﺎﺒﺨﺎﻨﻪ ﺴﻼﻤﺘﯽ" واﻗﻊ در ﺸﺒﮑﻪ
اﻴﻨﺘرﻨت ﮐﺴـب ﻨﻤود ) .(www.terveyskirjasto.fiﺒﺎ اﻴن اﺤوال ،ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎ و ﻋﻼﺌم و ﻋوارض آﻨﻬﺎ در اﺸﺨﺎص ﻤﺨﺘﻠف ﺒﺎ ﻴﮑدﻴﮕر
ﻤﺘﻔﺎوت ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد؛ ﺒﻪ ﻫﻤﻴن دﻝﻴل ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ در ﺒﺎرﻩ ﺘﺸﺨﻴص ﮔرﻓﺘﺎری ﺨود ﻤردد ﺸدﻴد ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﺒﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن اﻤور ﺒﻬداری؛ ﻤﺜﻼً ﺒﺎ
ﭙرﺴﺘﺎر درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﻤﺸورت ﮐﻨﻴد .در ﻤوارد اورژاﻨس ،ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺒﺎ ﺘﻠﻔن اﻀطراری  112ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد!
اطﻼﻋﺎت ﻤرﺒوط ﺒﻪ ﺴـﺎﻋﺎت ﮐﺎر درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴن ﻤوارد اورژاﻨس و ﻏﻴرﻓوری ار ﻤﯽ ﺘوان از ﻤﺤل درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺴؤال ﮐرد .ﺒﻌﻼوﻩ،
ﺒرای درﻴﺎﻓت راﻫﻨﻤﺎﺌﻴﻬﺎی ﻻزم از اﻴﻨﮑﻪ آﻴﺎ ﺒﻴﻤﺎری و ﻴﺎ ﻋوارض ﺸـﻤﺎ ﺒﻪ ﭽﻪ ﻓورﻴﺘﯽ ﻨﻴﺎز ﺒﻪ اﻗداﻤﺎت درﻤﺎﻨﯽ دارد ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﺒﻪ
ﻤﺘﺨﺼـﺼﻴن ﺨدﻤﺎت درﻤﺎﻨﯽ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﻤراﺠﻌﻪ ﮐﻨﻴد .در درﺠﻪ ّاول ،ﺴﻌﯽ ﮐﻨﻴد ﮐﻪ ﺘﻠﻔﻨﯽ ﺒﺎ درﻤﺎﻨﮕـﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد .ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﺒﻪ

ﻋﻠّت ﻴﮏ ﺒﻴﻤﺎری ﻨﺎﮔـﻬﺎﻨﯽ ﻴﺎ ﺴـﺎﻨﺤﻪ در ﺸب ﻴﺎ روزﻫﺎی ﺘﻌطﻴل اﺤﺘﻴﺎج ﺒﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی ّاوﻝﻴﻪ ﭙﻴدا ﮐﻨﻴد ،و ﻴﺎ اطﻼﻋﺎت ﻤرﺒوط ﺒﻪ
ﻨزدﻴﮑﺘرﻴن ﻤﺤل ﮐﺸﻴﮏ ار ﺨواﺴﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد؛ ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﻤراﺘب ار از ﺘﻠﻔن ﮐﺸﻴﮏ ﺒﻴﻤﺎرﺴﺘﺎن ﻤرﮐزی ﺒﭙرﺴﻴد .ﺸﻤﺎرﻩ ﺘﻠﻔن ﮐﺸﻴﮏ ﺒﻴﻤﺎرﺴﺘﺎن
ﻤرﮐزی  0100 84 884ﻤﯽ ﺒﺎﺸد.
درﻤﺎﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸـﻴﮏ ﺒﻪ ﻤﻨظور رﺴﻴدﮔﯽ ﺒﻪ ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی اﻀـطراری ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد .در اورژاﻨس ﮐﺸﻴﮏ ﻓﻘط ﺒﻪ درﻤﺎن ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎﺌﯽ اﻗدام ﻤﯽ
ﺸود ﮐﻪ ﺒﻪ طور ﻨﺎﮔﻬﺎﻨﯽ ﺒروز ﮐردﻩ و ﻨﻤﯽ ﺘوان درﻤﺎن آﻨﻬﺎ ﺒﻪ روز اداری ﺒﻌدی ﻤوﮐول ﻨﻤود .در ﺼـورت ﺒروز ﻤوارد ﻏﻴراﻀطراری،
ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ در درﺠﻪ ّاول از درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود وﻗﺘﯽ ﺘﻌﻴﻴن ﮐﻨﻴد ،ﻴﺎ ﺒﻪ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﻤﺸﺎﻏل ﮐﺎر ﺨود ﻤراﺠﻌﻪ ﻨﻤﺎﺌﻴد .ﺒرای درﺨواﺴت
ﻓورﻴت ﺒﻴﺸﺘری اﻗدام ﮔردد!
رﺴﻴدﮔﯽ و درﻤﺎن ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﮐودﮐﺎن ﺨردﺴﺎل و ﺴﺎﻝﻤﻨدان ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﺒﺎ ّ

ﺒرای درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ﻤﯽ ﺘوان داروﻫﺎی ﻻزم ار از داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﺘﻬﻴﻪ ﻨﻤود .ﮐﺎرﮐﻨﺎن داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﺒﺎ رﻏﺒت ﺸﻤﺎ ار در ﻴﺎﻓﺘن و اﻨﺘﺨﺎب
داروی ﻤورد ﻝزوم راﻫﻨﻤﺎﺌﯽ ﻤﯽ ﮐﻨﻨد .در اﺴﺘﻔﺎدﻩ از اﻴن داروﻫﺎ ،دﺴﺘورات ﻤﻨدرج در ﺒﺴﺘﻪ ﺒﻨدﻴﻬﺎی آﻨﻬﺎ ار رﻋﺎﻴت ﮐﻨﻴد .ﺒﻌﻼوﻩ ،دﺴﺘور
اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﺼﺤﻴﺢ و ﻤطﻤﺌن از داروﻫﺎ ار ﻤﯽ ﺘوان از ﮐﺎرﮐﻨﺎن داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﻨﻴز ﺴؤال ﻨﻤود.
اﻴن دﻓﺘر راﻫﻨﻤﺎ ﺘوﺴط "ﭙروژﻩ راﻤﭙﻪ" ) ،(RAMPE, Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoonو در ﺒﺨش
اﺠراﺌﯽ "ﮐﺎرﻴﺎﻻی ﺸﻤﺎﻝﯽ" ) (Pohjois-Karjalaاﻴن ﭙروژﻩ ،ﺘﻬﻴﻪ و ﺘﻨظﻴم ﮔردﻴدﻩ اﺴت .ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻴن راﻫﻨﻤﺎ ،ﺒر اﺴﺎس اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺒل
اﻋﺘﻤﺎد و روزآﻤد ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﻤﺨﺘﻠف و ﻋوارض آﻨﻬﺎ ،ﮐﻪ ﻤﻨدرج در ﺴﺎﻴﺘﻬﺎی "راﻩ ﺴﻼﻤﺘﯽ" ) (www.terveysportti.fiو "ﮐﺘﺎﺒﺨﺎﻨﻪ
ﺴـﻼﻤﺘﯽ" ) (www.terveyskirjasto.fiﻤﯽ ﺒﺎﺸـﻨد ،ﺘﻨظﻴم و ﺘدوﻴن ﮔردﻴدﻩ اﻨد .ﺒﻌﻼوﻩ ،ﻤﺘون اﻴن دﻓﺘرﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺒﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ادارات ﺒﻬداری "ﮐﺎرﻴﺎﻻی ﺸﻤﺎﻝﯽ" و اظﻬﺎر ﻨظرﻫﺎی ﺴﺎﮐﻨﻴن "ﮐﺎرﻴﺎﻻی ﺸﻤﺎﻝﯽ" ﺠﻤﻊ آوری ﺸدﻩ اﻨد.
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اﻨﻔﻠوآﻨزا ،ﺴرﻤﺎﺨوردﮔﯽ و زﮐﺎم ﺘوأم ﺒﺎ ﺘب
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﺒﻴﻨﯽ.
•
•
•
•
•

رﻴزش آب ﺒﻴﻨﯽ.
ﮔﻠو درد.
ﺘب و ﻝرز و اﺤﺴﺎس ﺴرﻤﺎ.
ﻤدت دو ﺴﻪ روز از آﻏﺎز ﺒﻴﻤﺎری ،ﺴـرﻓﻪ ﺸروع ﺸـدﻩ؛ و ﺨﻴﻠﯽ ﻤﻌﻤول اﺴت ﮐﻪ ﭙس از رﻓﻊ ﺴـﺎﻴر ﻋﻼﺌم اﻨﻔﻠوآﻨ از،
ﭙس از ّ

ﺴرﻓﻪ ﺒﻴﻤﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻤﻪ ﭙﻴدا ﮐﻨد.
ﺒﻴﻤﺎری اﻨﻔﻠوآﻨ از ﻤﻌﻤوﻻً ﺒﻴش از ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺒﻪ طول ﻤﯽ اﻨﺠﺎﻤد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﺒﻪ اﻨدازﻩ ﮐﺎﻓﯽ آﺸﺎﻤﻴدﻨﯽ و ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒﻨوﺸﻴد!
• ﺒﻪ ﺨﺎطر داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ اﺴﺘراﺤت ﮐﻨﻴد!
•
•

ﺒﻪ ﻴﺎد داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ ﻤرﺘب دﺴﺘﻬﺎﻴﺘﺎن ار ﺒﺸوﺌﻴد! )ﺘﺎ ﺒﻘﻴﻪ ار ﻤﺒﺘﻼ ﻨﮑﻨﻴد(
در ﻫﻨﮕﺎم ﺴرﻓﻪ و ﻴﺎ ﻋطﺴﻪ ،دﺴﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏذی ﻴﮑﺒﺎر ﻤﺼرف در ﺠﻠوی ﺼورﺘﺘﺎن ﮔرﻓﺘﻪ ﻴﺎ ﻗﺴﻤت ﺒﺎﻻی آﺴﺘﻴن ﭙﻴراﻫﻨﺘﺎن ار
در ﻤﻘﺎﺒل دﻫﺎﻨﺘﺎن ﺤﺎﻴل ﮐﻨﻴد!
اﻤﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺒﺎ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن ﻀد اﻝﺘﻬﺎب ،ﻤﺎﻨﻨد )(ibuprofeeni؛ ﻴﺎ داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن و ﺘب ﺒر ،ﻤﺎﻨﻨد
) ،(parasetamoliﺤﺎل ﺒﻴﻤﺎر ﻗدری ﺒﻬﺘر ﺸود.

•

ﺒرای رﻓﻊ ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﺒﻴﻨﯽ ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد از داروﺨﺎﻨﻪ اﺴﭙری ﻴﺎ ﻗطرﻩ ﺒﻴﻨﯽ ﺘﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴد .ﺠزﺌﻴﺎت ﺒﻴﺸﺘر اﻨواع اﻴن داروﻫﺎ ار از
داروﺨﺎﻨﻪ ﺴؤال ﮐﻨﻴد!
ﻤﻌﻤوﻻً داروﻫﺎی ﺘﺴﮑﻴن ﺴرﻓﻪ اﺜرات ﭽﻨداﻨﯽ ﻨدارﻨد .ﺒﺎ اﻴن وﺠود ،اﮔر ﺴرﻓﻪ ﻤوﺠب ﺒﻴﺨواﺒﯽ ﺒﻴﻤﺎر ﺸود ،داروی ﺴرﻓﻪ ﻤﯽ
ﺘواﻨد ﻤﻔﻴد واﻗﻊ ﮔردد .داروﻫﺎی ﺴرﻓﻪ ﮐﻪ ﻓﻘط ﺒﺎ ﻨﺴﺨﻪ ﭙزﺸﮏ ﺘﻬﻴﻪ ﻤﯽ ﺸوﻨد ،ﻤؤﺜرﺘر از داروﻫﺎی ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﻨﻴﺴﺘﻨد.

•

ﺒرای اﻝﺘﻴﺎم ﮔـﻠودرد ،ﻤﯽ ﺘوان از داروﺨﺎﻨﻪ ﻗرص ﻤﮑﻴدﻨﯽ ﻴﺎ اﺴـﭙری ﮔﻠو درد ﺘﻬﻴﻪ ﻨﻤود .ﺠزﺌﻴﺎت ﺒﻴﺸـﺘر اﻨواع اﻴن داروﻫﺎ ار
ﻨﻴز از داروﺨﺎﻨﻪ ﺴؤال ﮐﻨﻴد!
در ﺼورت ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﺼدا )اﻝﺘﻬﺎب ﺤﻠق( ،ﺒﻬﺘرﻴن درﻤﺎن آن ﭙرﻫﻴز از ﺼﺤﺒت ﮐردن اﺴت .ﺘوﺠﻪ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ ﭙﭻ ﭙﭻ
ﮐردن ﺒﻴﺸﺘر ﻤوﺠب آزردﮔﯽ ﺘﺎرﻫﺎی ﺼوﺘﯽ ﻤﯽ ﺸود ،ﺘﺎ اﻴﻨﮑﻪ آﻫﺴﺘﻪ و آرام ﺼﺤﺒت ﮐﻨﻴد.

•

ﺒﺨور ،ﻴﻌﻨﯽ اﺴﺘﻨﺸﺎق ﻤﮑرر و ﮐوﺘﺎﻩ ﻤدت ﺒﺨﺎر آب ﮔرم  40اﻝﯽ  44درﺠﻪ ،ﻤﻤﮑن اﺴت ﻋوارض ﺘب و ﺴرﻤﺎﺨورﮔﯽ ار
اﻤﺎ اﮔر ﺒﻪ ﻨظر ﻤﻴرﺴد ﮐﻪ اﻴن درﻤﺎن ﺒﻴﺸﺘر ﺒﺎﻋث اذﻴت و آزار ﺒﻴﻤﺎر ﻤﯽ ﮔـردد ،ﺒﻬﺘر ﮐﻪ ﺒﻪ آن اداﻤﻪ
ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫش دﻫدّ .
دادﻩ ﻨﺸود.
ﺒﻪ ﺨﺎطر اﺒﺘﻼء ﺒﻪ اﻨﻔﻠوآﻨ از ﺒﻪ ﻨدرت ﻀـرورت ﺒﻪ درﻤﺎن ﭙزﺸـﮏ ﭙﻴدا ﻤﯽ ﺸـود .آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮑـﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺒﻪ درﻤﺎن ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی
وﻴروﺴﯽ ﻨﻤﯽ ﮐﻨﻨد؛ ﺒﻪ ﻫﻤﻴن ﻤﻨﺎﺴﺒت در درﻤﺎن اﻨﻔﻠوآﻨ از از آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤﯽ ﺸود.

•

•

•

•

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
•
•
•

ﺤﺎل ﻋﻤوﻤﯽ ﺒﻴﻤﺎر رو ﺒﻪ ﻀﻌف ﺒرود.
ﻋوارض ﺨﻴﻠﯽ طوﻻﻨﯽ ﺸدﻩ و درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨودی ﺒﯽ ﺘﺄﺜﻴر ﺒﺎﺸﻨد.
ﺴرﻓﻪ آزار دﻫﻨدﻩ ﺒﻴش از ﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ اداﻤﻪ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد.
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اﻨﻔﻠوآﻨ ازی ﮐودﮐﺎن
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﺒﻴﻨﯽ.
•
•
•
•
•

رﻴزش آب ﺒﻴﻨﯽ.
ﮔﻠو درد.
ﺘب و ﻝرز و اﺤﺴﺎس ﺴرﻤﺎ.
ﻤدت دو ﺴﻪ روز از آﻏﺎز ﺒﻴﻤﺎری ،ﺴـرﻓﻪ ﺸروع ﺸـدﻩ؛ و ﺨﻴﻠﯽ ﻤﻌﻤول اﺴت ﮐﻪ ﭙس از رﻓﻊ ﺴـﺎﻴر ﻋﻼﺌم اﻨﻔﻠوآﻨزا،
ﭙس از ّ

ﺴرﻓﻪ ﺒﻴﻤﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻤﻪ ﭙﻴدا ﮐﻨد.
ﺒﻴﻤﺎری اﻨﻔﻠوآﻨ از ﻤﻌﻤوﻻً ﺒﻴش از ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺒﻪ طول ﻤﯽ اﻨﺠﺎﻤد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﻤطﻤﺌن ﺸوﻴد ﮐﻪ ﮐودک ﺒﻪ اﻨدازﻩ ﮐﺎﻓﯽ آﺸﺎﻤﻴدﻨﯽ و ﻤﺎﻴﻌﺎت ﻤﯽ ﻨوﺸد!
• اﺴﺘﻔﺎدﻩ از داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن ﻀد اﻝﺘﻬﺎب ،از ﺠﻤﻠﻪ )(ibuprofeeni؛ و ﻴﺎ ﻤﺼـرف داروﻫﺎی ﻤﺴـﮑن و ﺘب ﺒر ،ﻤﺎﻨﻨد

•
•
•
•

•
•
در ﻫر
•
•

) ،(parasetamoliﺒرای ﭙﺎﺌﻴن آوردن ﺘب ﻨﺎﺸﯽ از اﻨﻔﻠوآﻨزا ،و ﺒﻬﺘر ﮐردن ﺤﺎل ﺒﻴﻤﺎر ﺒﺴﻴﺎر ﻤؤﺜر ﻫﺴﺘﻨد .ﺘوﺠﻪ داﺸﺘﻪ
ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ ﻤﻘدار ﺨوراک اﻴن داروﻫﺎ ﺒﺎﻴد ﻤﺘﻨﺎﺴب ﺒﺎ ﺴن و وزن ﮐودک ﺒﺎﺸﻨد! ﺠزﺌﻴﺎت ﺒﻴﺸﺘر ﻨﺤوﻩ و ﻤﻴزان اﺴﺘﻔﺎدﻩ از اﻴن
داروﻫﺎ ار از داروﺨﺎﻨﻪ ﺴؤال ﮐﻨﻴد! ﺒﻪ ﮐودﮐﺎن آﺴﭙﻴرﻴن )اﺴﻴد اﺴﺘﻴل ﺴﺎﻝﻴﺴﻴﻠﻴﮏ( ﻨدﻫﻴد!
ﺒﻬﺘرﻴن دارو ﺒرای رﻴزش آب ﺒﻴﻨﯽ دﺴﺘﻤﺎل اﺴت .ﺴﻌﯽ ﮐﻨﻴد ﺘﺎ از دﺴﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏذی ﻴﮑﺒﺎر ﻤﺼرف اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد!
ﺒرای رﻓﻊ ﮔرﻓﺘﮕﯽ و ﺨﺸﮑﯽ ﺒﻴﻨﯽ ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد از داروﺨﺎﻨﻪ اﺴﭙری ﻴﺎ ﻗطرﻩ ﺒﻴﻨﯽ ﻴﺎ ﻗطرﻩ آب ﻨﻤﮏ ﻤﻘطر ﺘﻬﻴﻪ و اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد.
ﺒﻬﺘر اﺴـت ﮐﻪ ﺴر ﺘﺨت ﮐودک ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ اﻨﻔﻠوآﻨ از ار ﺒﻪ طرﻴﻘﯽ ،ﻤﺜﻼً ﺒﺎ ﺒﺎﻝش ﺒﻴﺸـﺘر ﻴﺎ ﻗرار دادن ﮐﺘﺎب در زﻴر ﭙﺎﻴﻪ ﺘﺨت،
ﻗدری ﺒﺎﻻ ﺒرد.
ﺒﺨور ،ﻴﻌﻨﯽ اﺴﺘﻨﺸﺎق ﻤﮑرر و ﮐوﺘﺎﻩ ﻤدت ﺒﺨﺎر آب ﮔرم  40اﻝﯽ  44درﺠﻪ ،ﻤﻤﮑن اﺴـت ﺘﺎ ﺤدودی ﻤوﺠب ﺘﺴﮑﻴن
اﻤﺎ اﮔر ﺒﻪ ﻨظر ﻤﻴرﺴد ﮐﻪ اﻴن درﻤﺎن ﺒﻴﺸﺘر ﺒﺎﻋث اذﻴت و آزار ﺒﻴﻤﺎر ﻤﯽ ﮔردد ،ﺒﻬﺘر
ﻋوارض ﺘب و ﺴرﻤﺎﺨورﮔﯽ ﺸـودّ .

ﮐﻪ ﺒﻪ آن اداﻤﻪ دادﻩ ﻨﺸود.
ﻤﻌﻤوﻻً داروﻫﺎی اﻝﺘﻴﺎم ﺴرﻓﻪ اﺜرات ﭽﻨداﻨﯽ ﻨدارﻨد .ﺠزﺌﻴﺎت ﺒﻴﺸﺘر اﻨواع داروﻫﺎی ﺴرﻓﻪ ار از داروﺨﺎﻨﻪ ﺴؤال ﮐﻨﻴد!
آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮑﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺒﻪ درﻤﺎن ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﻋﻔوﻨﯽ ﻨﺎﺸﯽ از وﻴروس ﻨﻤﯽ ﮐﻨﻨد؛ ﺒﻪ ﻫﻤﻴن ﻤﻨﺎﺴﺒت ،در درﻤﺎن اﻨﻔﻠوآﻨ از از آﻨﺘﯽ
ﺒﻴوﺘﻴﮏ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤﯽ ﺸود.

ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﮐودک دﭽﺎر ﺘب ﺸدﻴد ﮔردد و ﺒﯽ ﺤﺎﻝﯽ و ﻀﻌف ﺒﻪ او دﺴت دﻫد.
ﺘﻨﻔس ﮐودک ﺸدﻴد ﺸدﻩ و ﺒﻪ ﻨﻔس ﻨﻔس ﺒﻴﻔﺘد.
در ﺘﻨﻔس ﮐودک ﺼدای ِﺨس ِﺨس ﺸﻨﻴدﻩ ﺸود.

•
•
•

ﺒﺎ وﺠود ﺨوراﻨدن داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن ،دردﻫﺎی ﮐودک اداﻤﻪ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻨد.
ﺘب او ﺒﻴش از ﭙﻨﺞ ﺸﺒﺎﻨﻪ روز ﺒﻪ طول اﻨﺠﺎﻤد.

•
•
•

ﺘب ﺒﻴﻤﺎر ﭙﺎﺌﻴن آﻤدﻩ ،وﻝﯽ او ﺒﻌد از ﭽﻨد روز ﻤﺠدداً ﺘب ﮐﻨد.
ﭽﺸﻤﻬﺎی ﮐودک ﺸروع ﺒﻪ ﺘرﺸﺢ ﭽرک ﻨﻤﺎﻴد.
ﺒﻴﻤﺎری اﻨﻔﻠوآﻨ از از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺒﻴﺸﺘر طول ﺒﮑﺸد.

اﺴﺎﺴﯽ ﺘرﻴن ﻋﺎرﻀﻪ اﻴن ﺒﻴﻤﺎری ،ﺤﺎل ﻋﻤوﻤﯽ ﮐودک ﻤﯽ ﺒﺎﺸد .ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﺤﺎل ﮐودک ﺒﻴش از اﻨدازﻩ رو ﺒﻪ ﻀﻌف رود ،ﺒﺎﻴد او ار
ﺒرای ﻤﻌﺎﻴﻨﻪ و ﺘﺸﺨﻴص ﺒﻪ ﻨزد ﻤﺴﺌوﻝﻴن درﻤﺎﻨﯽ و ﺒﻬداری ﺒرد!
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زﺨﻤﻬﺎ و ﺠراﺤﺎت
زﺨﻤﻬﺎ و ﺠراﺤﺎت ﺴطﺤﯽ ار ﻤﯽ ﺘوان در ﺨﺎﻨﻪ درﻤﺎن ﮐرد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• زﺨم ﻴﺎ ﺠراﺤت ﻋﺎرﻀﻪ ﺌﯽ اﺴت ﮐﻪ در اﺜر ﺴـﺎﻴش زﻴﺎد ،ﺘﻤﺎس ﺒﺎ اﺠﺴﺎم ﺴﺨت ،ﺨراش ،ﭙﺎرﮔﯽ ،ﺒرﻴدﮔﯽ ﻴﺎ ﺴوراخ ﺸدن
ﭙوﺴت اﻴﺠﺎد ﻤﯽ ﺸوﻨد.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• دﺴﺘﻬﺎﻴﺘﺎن ار ﺒﺸوﺌﻴد.
• ﻤﺤل زﺨم و اطراف آﻨ ار ﺘوﺴـط آب روان و ﺼـﺎﺒون و ﻴﺎ ﻤﺎدﻩ ﻀدﻋﻔوﻨﯽ ﺘﻤﻴز ﮐﻨﻴد .در ﻀﻤن اﻴن ﮐﺎر ،اﮔر ﻤواد ﺨﺎرﺠﯽ
از ﺠﻤﻠﻪ ﺨﺎک ﻴﺎ ﺸﻴﺸﻪ در زﺨم ﻴﺎﻓت ﻤﯽ ﺸوﻨد ،آﻨﻬﺎ ار ﺒﺎ دﻗت از ﻤﺤل زﺨم در آورﻴد.
•
•
•

•
در ﻫر
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺒرای ﺠﻠوﮔﻴری از ﺨوﻨرﻴزی ،ﻤﺤل زﺨم ار ﺒﺎ ﺒﺎﻨد ﭙﺎﮐﻴزﻩ ای ﺒرای ﭽﻨد دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺸردﻩ ﻨﮕﻬدارﻴد ﺘﺎ ﺨون ﺒﻨد آﻴد.
ﻤﺤل زﺨم ار ﺒﺎ ﻨوار زﺨم ﻴﺎ ﺘﻨظﻴف ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ﮐﻨﻴد .ﻤﺸﻤﻊ ﭽﺴﺒﻨدﻩ ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒرای ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻨﺒﺎﺸد.
ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ار ﺤد اﻗل روزی ﻴﮏ ﺒﺎر؛ و اﮔر ﺨوﻨﺎﺒﻪ از ﺒﺎﻨد ﻨﺸـت ﮐرد ،آﻨ ار روزی ﭽﻨد ﺒﺎر ﻋوض ﮐﻨﻴد ) .ﺒﺎﻨد ار ﺒﺎ ﻤﻼﻴﻤت
و دﻗّت از روی زﺨم ﺒردارﻴد .ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﺒﺎﻨد ﺒﻪ زﺨم ﭽﺴﺒﻴدﻩ ﺒﺎﺸد ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ ّاول آﻨ ار ﻗدری ﺨﻴس ﮐﻨﻴد ،ﺘﺎ ﺒﺎ ﺴﻬوﻝت
ﺒﻴﺸﺘری از روی زﺨم ﺠدا ﺸود(.
در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ زﺨم ﻨﺸت داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ ﻤﺤل زﺨم ار روزی دو ﺴﻪ ﺒﺎر زﻴر ﺸﻴر آب ﺒﺸوﺌﻴد.

ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﺨوﻨرﻴزی زﺨم زﻴﺎد ﺒﺎﺸد ،و ﺤﺘﯽ ﭙس از ﺒﻴﺴت دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺸﺎر روی آن ،ﺨوﻨرﻴزی ﻗطﻊ ﻨﺸود.
ﺠراﺤت ﺨﻴﻠﯽ ﺒزرگ ،رﻴش رﻴش ﻴﺎ آﻝودﻩ ﺒﺎﺸد.
ﺠراﺤت ﻨﺎﺸﯽ از ﭽﻨﮓ و دﻨدان ﺤﻴوان ،ﻴﺎ ﺒطور ﮐﻠّﯽ ﺨﻴﻠﯽ ﻋﻤﻴق ﺒﺎﺸد.

در ﻤﺤل زﺨم ﺸﻴﺌﯽ ﺨﺎرﺠﯽ ،ﻤﺎﻨﻨد ﺨردﻩ ﺸﻴﺸﻪ وﺠود دارد ،ﮐﻪ از ﻋﻬدﻩ ﺒﻴرون آوردن آن ﺒر ﻨﻤﯽ آﻴﻴد.
ﺨودﺘﺎن ﺒﻪ ﺘﻨﻬﺎﺌﯽ از ﻋﻬدﻩ ﺘﻤﻴز ﮐردن زﺨم ﺒر ﻨﻴﺎﻴﻴد.
در ﻤﺤل ﺠراﺤت درد ﺸروع ﺸود ،ﻴﺎ داغ و ﻤﻠﺘﻬب ﮔردد.
از ﻤﺤل زﺨم ﭽرک ﺘرﺸﺢ ﺸود.
دﭽﺎر ﺘب ﺸوﻴد.

در ﺼورت ﻝزوم ﺒرای ﺒﺨﻴﻪ ﮐردن ﻤﺤل ﺠراﺤت ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ اﻴن ﮐﺎر در ظرف ﻤدت  6ﺴﺎﻋت ﭙس از وﻗوع ﺠراﺤت ﺼورت ﮔﻴرد.
ﻤطﻤﺌن ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ واﮐﺴن ﮐزاز ﺸﻤﺎ ﻫﻨوز ﻤﻌﺘﺒر اﺴت .واﮐﺴﻴﻨﺎﺴﻴون ﻴﺎد آوری ﺒر ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻤﺎری ﮐـزاز ﺒﺎﻴد ﻫر دﻩ ﺴﺎل ﻴﮏ ﺒﺎر اﻨﺠﺎم
ﺸود.
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گ َ◌ ِزش ﺤﺸرات
ﻨﻴش و َ
اﮐﺜر ﺤﺸرات ﻤوﺠود در طﺒﻴﻌت ﻓﻨﻼﻨد ﺒﯽ ﺨطر ﻫﺴﺘﻨد؛ و ﻋوارض ﻨﺎﺸﯽ از ﻨﻴش و ﻴﺎ َﮔزﻴدن آﻨﻬﺎ ﺨود ﺒﻪ ﺨود ﺒﻬﺒود ﻤﯽ ﻴﺎﺒد .ﻨﻴش
ﻴﮏ زﻨﺒور زرد ﻴﺎ زﻨﺒور ﻋﺴل ﺨطری ﺒرای اﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﻎ و ﺴﺎﻝم ﻨدارد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﻨﻴش ﻴﺎ ﮔزﻴدن ﺤﺸرات ﻤﻤﮑن اﺴت ﻤوﺠب درد ،ﻗرﻤز ﺸدن ،ﺘورم و ﻴﺎ ﺨﺎرش ﭙوﺴت ﺸود.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﻤﺤل ﻨﻴش ﻴﺎ َﮔ ِزش ار ﺘﻤﻴز ﮐﻨﻴد؛ وﻝﯽ آﻨ ار ﻓﺸﺎر ﻨدﻫﻴد و ﻨﺨﺎراﻨﻴد.
•
•
در ﻫر
•
•
•
•

ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن ورم و درد ﻨﻴش ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد از ﮐﻤﭙرس ﻴﺦ ﻴﺎ ﺒﺴﺘﻪ ﻫﺎی ژﻻﺘﻴن ﺴـرد اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد؛ و در ﺼورت ﻝزوم داروی
ﻤﺴﮑن ﻤﺼرف ﮐﻨﻴد .ﺒﺴﺘﻪ ﺒﻨدی ژﻻﺘﻴن ﺴرد ار ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روی ﭙوﺴت ﺒدن ﻨﮕذارﻴد!
ﺒرای ﮐم ﮐردن ﺨﺎرش ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﭙﻤﺎدﻫﺎی ﻤﻼﻴم ﺤﺎوی ﮐورﺘﻴزون از داروﺨﺎﻨﻪ ﺘﻬﻴﻪ و روی ﻤﺤل ﺨﺎرش ﺒﻤﺎﻝﻴد.

ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﺒدﻨﺘﺎن ﻗﺒﻼً ﻨﺴﺒت ﺒﻪ اﻴن ﻗﺒﻴل ﻨﻴش ﻴﺎ ﮔزش واﮐﻨش آﻝرژﻴﮏ ﻨﺸﺎن دادﻩ اﺴت.
درد و ﺘورم اﻓزاﻴش ﭙﻴدا ﮐردﻩ و اﺤﺴﺎس ﺘﻨﮕﯽ ﻨﻔس ﮐﻨﻴد.
دﭽﺎر ﺘب ﺸدﻩ ،ﺤﺎﻝت ﺘﻬوع ﭙﻴدا ﮐردﻩ ﻴﺎ اﺤﺴﺎس ﻏش و ﺴرﮔﻴﺠﻪ ﺒﻪ ﺸﻤﺎ دﺴت ﺒدﻫد.
ﭽﻨدﻴن زﻨﺒور در ﻴﮏ زﻤﺎن ﺸﻤﺎ ار ﻨﻴش زدﻩ ﺒﺎﺸﻨد؛ ﻴﺎ ﻤﺤل ﻨﻴش در دﻫﺎن ،ﺤﻠق ﻴﺎ ﭽﺸم ﺸﻤﺎ ﺒﺎﺸد و ﻴﮑﯽ از ﻋوارض
ﻤذﮐور در ﺒﺎﻻ ﻨﻴز ﭙدﻴدار ﺸود.

اﻗﻼم داروﻫﺎی زﻴر ار ﻤﯽ ﺘوان ﺒدون ﻨﺴﺨﻪ ﭙزﺸﮏ از داروﺨﺎﻨﻪ ﺘﻬﻴﻪ ﮐرد) .ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ اﻴن داروﻫﺎ ار در ﺨﺎﻨﻪ در دﺴﺘرس
داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد(:
• ﭙﻤﺎد ﮐورﺘﻴزون ﻤﻼﻴم ،ﺒرای ﻤﺎﻝﻴدن روی ﻤﺤل َﮔزش.
• "ﺒﺴﺘﻪ ﺒﻨدی ﭙﺎدزﻫر ﻤﺎر" )) (kyypakkausﺤﺎوی ﻤﺎدﻩ ﻤؤﺜری ﺒﻪ ﻨﺎم ﻫﻴدروﮐورﺘﻴزون( ،ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن ﻋوارض ﭙوﺴت) .در
•
•

اوﻝﻴﻪ ﻨﻴز ﻤﯽ ﺘوان ﻤﺼرف ﻨﻤود(.
ﺼورت داﺸﺘن آﻝرژی ،اﻴن دارو ار ﺒﻪ ﻋﻨوان ﻴﮑﯽ از ﮐﻤﮑﻬﺎی ّ
ﻗرص "ﻀد ﻫﻴﺴﺘﺎﻤﻴن" ﻴﺎ ﻀد ﺤﺴﺎﺴﻴت ،ﺒرای ﮐم ﮐردن ﺨﺎرش.
داروی ﻤﺴﮑن درد.

ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﻤﺤل ﻨﻴش ﺒﺴرﻋت ﻤﺘورم ﺸدﻩ و ﺸﺨص دﭽﺎر ﺘﻨﮕﯽ ﻨﻔس ﮔردد ،ﺒﺎﻴد ﻓو ارً ﺒﻪ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﻴﺎ اورژاﻨس ﻤراﺠﻌﻪ ﻨﻤود!
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"راش" ﻴﺎ ﻀﺎﻴﻌﺎت ﭙوﺴﺘﯽ
ﺨﺸﮑﯽ ﭙوﺴت در اﺜر ﮐﻤﺒود رطوﺒت ﻫوا ،ﺸﺴﺘﺸوی ﺒﻴش از اﻨدازﻩ و ﻴﺎ ﺘﻐﻴﻴرات دﻤﺎی ﻓﺼول ﺴﺎل )زﻤﺴﺘﺎن و ﺘﺎﺒﺴﺘﺎن( ،ﻤﻤﮑن اﺴت
ﺒﺎﻋث ﭙﻴداﻴش ﻀﺎﻴﻌﺎﺘﯽ در ﭙوﺴت ﺒدن ﮔردد .آﻝرژی ،اﻝﺘﻬﺎﺒﺎت ﻨﺎﺸﯽ از ﺒﺎﮐﺘری ،وﻴروس ﻴﺎ ﻗﺎرچ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴن ﺘﺤرﻴﮑﺎت ﻤواد ﺸﻴﻤﻴﺎﺌﯽ،
ﻋواﻤل ارﺜﯽ و ﻤوﻝدﻴن دﻴﮕر ﻨﻴز ﻤﻤﮑن اﺴت ﻤوﺠب ﻀﺎﻴﻌﺎت ﭙوﺴﺘﯽ ﺸوﻨد .ﺘﻌرﻴق زﻴﺎد ،ﭙﻤﺎدﻫﺎی ﭙرﭽرﺒﯽ" ،اﺴﺘرس" )ﺘﻨﺸﻬﺎی
ﻋﺼﺒﯽ( و ﻴﺎ ﻝﺒﺎس ِزﺒر و ﺨﺸن؛ ﺒﺎﻋث اﻓزاﻴش ﺨﺎرش ﺒﻴﺸﺘر ﭙوﺴت ﺒدن ﺒﻴﻤﺎر ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ "راش" ﻤﯽ ﺸوﻨد.
ﻋﻼﻴم و
•
•
•

ﻋوارض
ﺒروز ِزﺒری ،ﺸورﻩ" ،اوﻝﺴر" )اﻨواع ﻤﺨﺘﻠف زﺨم( ،رﻨﮓ ﻗرﻤز و ﺨﺎرش در ﭙوﺴت ﺒدن.
ﭙوﺴت ﻤﻠﺘﻬب ﺸدﻩ؛ و ﻤﺤل اﻝﺘﻬﺎب رﻨﮕش ﻗرﻤز ،داغ و آزردﻩ ﻤﯽ ﺸود.
ﻤﻤﮑن اﺴت ﮐﻪ ﺘﺎوﻝﻬﺎی ﭙرآب ﻨﻴز در ﭙوﺴت ﭙدﻴد آﻴﻨد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﭙوﺴت ﺒدن ار ﺘﻤﻴز ﻨﮕﻬدارﻴد؛ ﻤﻌوﻤﻼً ﺸﺴﺘﺸو ﺒﺎ آب وﻝرم و ﺼﺎﺒون ﻤﺘﻨﺎﺴب ﺒﺎ ﻨﻴﺎزﻫﺎی ﻓردی ﮐﺎﻓﯽ ﺨواﻫد ﺒود.
• ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﭙﺎﻫﺎ زﻴﺎد ﻋرق ﻤﯽ ﮐﻨﻨد و ﺤد ﻓﺎﺼل ﺒﻴن ﺒﻨدﻫﺎ و اﻨﮕﺸﺘﻬﺎی ﭙﺎ ﻤرطوب و ﺨﻴس ﻤﯽ ﺸـوﻨد ،ﭙﺎﻫﺎﻴﺘﺎن ار ﺒﺎ دﻗّت
ﺸﺴﺘﻪ و ﺨﺸﮏ ﮐﻨﻴد و از ﭙودر ﺘﺎﻝﮏ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐردﻩ ،و ﻴﺎ ﭙﺎرﭽﻪ ﺘﻨظﻴف ﻴﺎ ﭙﻨﺒﻪ ﻤﺨﺼوص در ﻤﻴﺎن اﻨﮕﺸﺘﺎن ﻗرار دﻫﻴد.
• اﮔر ﻀﺎﻴﻌﻪ ﻓﻘط ﺨﺸﮑﯽ ﭙوﺴت ﻴﺎ ﺨﻴﻠﯽ ﺠزﺌﯽ ﺒﺎﺸد ،ﻤﯽ ﺘوان آﻨ ار ﺒﺎ ﭙﻤﺎدﻫﺎی ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﻴﺎ ﮐرﻤﻬﺎ ﻤرطوب ﮐﻨﻨدﻩ ﻤوﺠود در
داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ اﻝﺘﻴﺎم ﺒﺨﺸﻴد .اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﭙﻤﺎدﻫﺎی ﻤذﮐور ،ﻤوﺠب ﮐﺎﻫش ﺨﺎرش ﭙوﺴت ﻨﻴز ﻤﯽ ﺸود.
• ﺒرای اﻝﺘﻴﺎم ﭙوﺴـت آزردﻩ ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﭙﻤﺎد ﻤﻼﻴم ﺤﺎوی ﮐورﺘﻴزون ار از داروﺨﺎﻨﻪ ﺘﻬﻴﻪ ﮐردﻩ ،و ﺒﻪ ﻤدت دو ﻫﻔﺘﻪ آﻨ ار روی
•
•
•
•

ﻤﺤل آزردﻩ ﺒﻤﺎﻝﻴد.
از ﺨﺎراﻨدن ﻤﺤل ﻀﺎﻴﻌﻪ ﭙرﻫﻴز ﮐﻨﻴد! ﺒرای ﺠﻠوﮔﻴری از ﺨﺎراﻨدن ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﻨﺎﺨﻨﻬﺎﻴﺘﺎن ار ﺨوب ﮐوﺘﺎﻩ ﻨﮕﻬدارﻴد ،ﻴﺎ در
ﺼورت ﻝزوم ،دﺴﺘﮑش ﻨﺨﯽ ﺒدﺴﺘﻬﺎﻴﺘﺎن ﮐﻨﻴد.
از ﻋواﻤل ﺘﺤرﻴﮏ ﭙوﺴت )ازﺠﻤﻠﻪ ﺼﺎﺒون ،ﭙوﺸﮏ ﺨﻴس و ﺘﻌرﻴق زﻴﺎد( اﺠﺘﻨﺎب ﻨﻤﺎﺌﻴد.
ﭙﻤﺎدﻫﺎی ﻤورد ﻤﺼرف ار در ﻴﺨﭽﺎل ﻨﮕﻬداری ﮐﻨﻴد ،ﺘﺎ در ﻤوﻗﻊ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﭙوﺴﺘﺘﺎن ار ﻫم ﺨﻨﮏ ﮐﻨد.
ﻝﺒﺎﺴﻬﺎی زﻴر ﮔﺸﺎد و ﺘرﺠﻴﺤﺎً ﻨﺨﯽ ﺒﭙوﺸﻴد.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﻤﺤل ﻀﺎﻴﻌﻪ ﺨﻴﻠﯽ وﺴﻴﻊ اﺴت ،ﭽرک ﻴﺎ ﺘرﺸﺢ دارد.
•
•
•

ﺒﺎ وﺠود ﺘﻤﺎم درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ،ﺨﺎرش ﻏﻴرﻗﺎﺒل ﺘﺤﻤل ﺒﻨظر ﻤﯽ رﺴد.
از ﻀﺎﻴﻌﻪ ﭙوﺴﺘﯽ ﻋوارض ﻋﻤوﻤﯽ دﻴﮕری ﻤﺎﻨﻨد ﺘب ﻴﺎ ﺤﺎﻝت ﺘﻬوع ﺒروز ﮐﻨد.
ﻀﺎﻴﻌﻪ ﭙوﺴﺘﯽ ﺒﺎ درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ درﻤﺎن ﻨﺸود.
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اﻨﻔﻠوآﻨزای ﻓﺼﻠﯽ
اﻨﻔﻠوآﻨ از ﻨوﻋﯽ ﺒﻴﻤﺎری ﻋﻔوﻨﯽ اﺴت ﮐﻪ در اﺜر ﻋﻔوﻨت ﺴرﻴﻊ ﻨﺎﺸﯽ از وﻴروس اﻨﻔﻠوآﻨزا ،در ﻤﺠﺎری ﻋﻤدﻩ ﺘﻨﻔﺴﯽ ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨد .اﻴن
ﺒﻴﻤﺎری در ﻓﺼل زﻤﺴﺘﺎن ﻫر ﺴﺎل ﺒطور اﭙﻴدﻤﯽ ﺸﻴوع ﭙﻴدا ﻤﯽ ﮐﻨد .اﻓراد ﺴﺎﻝم و ﺒﺎﻝﻎ ﻤﻌﻤوﻻً ﭙس از ﻴﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺴﺘراﺤت در

اﻤﺎ در ﺴﺎﻝﻤﻨدان ،ﮐودﮐﺎن ﺨردﺴﺎل و اﻓراد ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺒﻌﻀﯽ از ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و طوﻻﻨﯽ
رﺨﺘﺨواب از اﻴن ﺒﻴﻤﺎری ﺒﻬﺒودی ﻤﯽ ﻴﺎﺒﻨدّ .
ﻤدت؛ اﺤﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺒﻴﻤﺎری اﻨﻔﻠوآﻨ از ﺒﻪ وﺨﺎﻤت ﮐﺸﻴدﻩ و ﻤﻨﺠر ﺒﻪ ﻋواﻗب ﺒﻌدی ﺒﻴﻤﺎری )ﻋﻔوﻨت ﮔوش ،ذات اﻝرﻴﻪ( ،و ﻨﺘﻴﺠﺘﺎً ﺒﺴﺘری
ّ
ﺸدن ﺒﻴﻤﺎر در ﺒﻴﻤﺎرﺴﺘﺎن ﮔردد .وﻴروس اﻨﻔﻠوآﻨ از ﻤﻤﮑن اﺴت ﻴﮑروز ﻗﺒل و ﻴﺎ  3اﻝﯽ  7روز ﺒﻌد از ﺒروز ﻋﻼﺌم ﺒﻴﻤﺎری ،از ﺒﻴﻤﺎر
ﻨﺎﻗل وﻴروس ﺒﻪ ﻓرد دﻴﮕری ﺴـراﻴت ﮐﻨد .ﻋﻼﺌم ﺒﻴﻤﺎری ﻤﻌﻤوﻻً ﺒﻌد از  2اﻝﯽ  3روز ﭙس از اﻨﺘﻘﺎل وﻴروس ،آﻏﺎز ﻤﯽ ﺸوﻨد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﺘب ﻨﺎﮔﻬﺎﻨﯽ و ﺸدﻴد.
•
•

ﮔﻠو درد ،ﺴرﻓﻪ و رﻴزش آب ﺒﻴﻨﯽ.
ﻋوارض دﻴﮕری ﻨﻴز ﻤﺎﻨﻨد درد اﻋﻀﺎی ﺒدن ،ﺴردرد ،ﻝرز ﻨﺎﺸﯽ از اﺤﺴـﺎس ﺴرﻤﺎ و ﺨﺴﺘﮕﯽ ﻨﻴز ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒروز ﻨﻤﺎﻴﻨد؛
و ﮔﺎﻫﯽ ﺤﺘّﯽ اﺴﻬﺎل و اﺴﺘﻔراغ ﻨﻴز ﺒﻪ ﺒﻴﻤﺎر دﺴت ﻤﯽ دﻫد .ﮐودﮐﺎن ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﻪ درد دل ﻨﻴز دﭽﺎر ﺸوﻨد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﻋوارض ﺸـدﻴد ﻨﺒﺎﺸﻨد و ﺒﻴﻤﺎر ﻫم ﺒرای وﺨﺎﻤت اﻨﻔﻠوآﻨ از ﻤﺴـﺘﻌد ﻨﺒﺎﺸد ،ﻋﻤواً اﺤﺘﻴﺎﺠﯽ ﺒﻪ ﻤﻌﺎﻴﻨﻪ و ﺘﺸﺨﻴص ﭙزﺸﮏ
و ﻤداوای وﻴروس ﻨﺨواﻫد ﺒود؛ ﺒﻠﮑﻪ ﻤﯽ ﺘوان ﺒﺎ اﺴﺘراﺤت در ﺨﺎﻨﻪ از اﻨﻔﻠوآﻨ از ﺒﻬﺒودی ﺤﺎﺼل ﻨﻤود .از ﺘﻤﺎس ﻨزدﻴﮏ ﺒﺎ
دﻴﮕران ﺨود داری ﮐﻨﻴد؛ و ﺘﺎ زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ ﻋوارض ﻤﺸﻬود ﻫﺴﺘﻨد ،در ﺨﺎﻨﻪ ﺒﻤﺎﻨﻴد.
•
•

اﺴﺘراﺤت و ﻨوﺸﻴدن ﻤﺎﻴﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺤﺎﻴز اﻫﻤﻴت ﻓ اروان ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد.
داروﻫﺎی ﻻزم ﺒرای ﮐﺎﻫش ﺘب و اﻝﺘﻴﺎم درد ار ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد از داروﺨﺎﻨﻪ ﺘﻬﻴﻪ ﻨﻤﺎﺌﻴد .ﻝطﻔﺎً رﺠوع ﺸود ﺒﻪ ﺒﺨش ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن
ﺨودی ،در ﺴرﻓﺼل " اﻨﻔﻠوآﻨزا ،ﺴرﻤﺎﺨوردﮔﯽ و زﮐﺎم ﺘوأم ﺒﺎ ﺘب"!

ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺒﻴﻤﺎری ﮐﻬﻨﻪ و ﻤزﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻴد ،ﻴﺎ ﺒرای وﺨﺎﻤت اﻨﻔﻠوآﻨ از ﻤﺴﺘﻌد ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻴد؛ ﺒﻪ ﻤﺠرد ﺘﺸدﻴد ﻴﺎ طوﻻﻨﯽ ﺸدن
ﻋوارض اﻨﻔﻠوآﻨ از؛ ﻫر ﭽﻪ زودﺘر ﺒرای درﻤﺎن ﺒﻪ ﻤﺴﺌوﻝﻴن ﺒﻬداری ﻤراﺠﻌﻪ ﮐﻨﻴد!
در ﺼورت ﺒروز ﻫر ﻴﮏ از ﻋوارض زﻴر در ﮐودک ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ اﻨﻔﻠوآﻨ از ،ﺒﻼﻓﺎﺼﻠﻪ ﺒﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﮐودک ﺒﻴدار ﻨﻤﯽ ﺸود و ﺒﻪ ﺸﻤﺎ واﮐﻨش ﻨﺸﺎن ﻨﻤﯽ دﻫد.
• دﭽﺎر ﺘﻨﮕﯽ ﻨﻔس ﺸدﻩ اﺴت.
• رﻨﮓ ﭙوﺴت ﺘن او دارد آﺒﯽ ﻴﺎ ﺨﺎﮐﺴﺘری رﻨﮓ ﻤﯽ ﺸود.
• ﮐودک از ﻨوﺸﻴدن آﺸﺎﻤﻴدﻨﯽ ﻻزم ﺨودداری ﻤﯽ ﮐﻨد.
•
•
•

دﭽﺎر اﺴﺘﻔراغ ﺸدﻴد ﻴﺎ ﻤﮑرر اﺴت.
ﮐودک ﭽﻨﺎن ﺒﯽ ﺘﺎب و ﺒﻴﻘرار اﺴت ﮐﻪ طﺎﻗت ﻨﻤﯽ آورد در ﺒﻐل ﺸﻤﺎ ﺒﻤﺎﻨد.
ﭙس از اﻴﻨﮑﻪ ﻋﻼﺌم و ﻋوارض اﻨﻔﻠوآﻨ از ﺒرطرف ﺸدﻩ اﻨد ،دو ﺒﺎرﻩ ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨﻨد.

در ﺼورت ﺒروز ﻫر ﻴﮏ از ﻋوارض زﻴر در ﺒزرﮔﺴﺎل ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ اﻨﻔﻠوآﻨ از ،ﺒﻼﻓﺎﺼﻠﻪ ﺒﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
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•
•

ﺒروز ﺘﻨﮕﯽ ﻨﻔس.
اﺤﺴﺎس درد ﻴﺎ ﻓﺸﺎر در ﻨﺎﺤﻴﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺴﻴﻨﻪ.

•
•
•

اﺤﺴﺎس ﻨﺎﮔﻬﺎﻨﯽ ﺴرﮔﻴﺠﻪ ﻴﺎ ﺤﺎل ﻏش.
اﺴﺘﻔراغ ﺸدﻴد ﻴﺎ ﻤﮑرر.
ﭙس از اﻴﻨﮑﻪ ﻋﻼﺌم و ﻋوارض اﻨﻔﻠوآﻨ از ﺒرطرف ﺸدﻩ اﻨد؛ دو ﺒﺎرﻩ ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨﻨد.

ﺒﺎ رﻋﺎﻴت ﻤوارد زﻴر ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد اﺤﺘﻤﺎﻻت ﺴراﻴت ﺒﻴﻤﺎری ار ﺒﻪ دﻴﮕران ﮐﺎﻫش دﻫﻴد:
• ﻫﻨﮕﺎم ﺴرﻓﻪ و ﻴﺎ ﻋطﺴﻪ ﮐردن ﺠﻠوی دﻫﺎن و ﺒﻴﻨﯽ ﺨود ار ﺒﺎ دﺴﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏذی ﻴﮑﺒﺎر ﻤﺼرف ﺒﮕﻴرﻴد .دﺴﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏذی ار ﭙس
از ﻴﮑﺒﺎر ﻤﺼرف ﺒﻪ زﺒﺎﻝﻪ دان ﺒﻴﻨدازﻴد .ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ دﺴﺘﻤﺎل در دﺴﺘرﺴﺘﺎن ﻨﺒود ،ﺒﻪ طرف ﺒﺎﻻی آﺴﺘﻴن ﭙﻴراﻫﻨﺘﺎن ﺴرﻓﻪ ﻴﺎ
•

ﻋطﺴﻪ ﮐﻨﻴد ،ﻨﻪ ﺒﻪ دﺴﺘﺘﺎن.
ﻫر ﻤوﻗﻊ از ﺒﻴرون وارد ﺨﺎﻨﻪ ﻤﯽ ﺸوﻴد ،ﻗﺒل از ﻫر وﻋدﻩ ﻏذا و ﺒﺨﺼوص ﺒﻌد از ﺴرﻓﻪ ﻴﺎ ﻋطﺴﻪ؛ دﺴﺘﻬﺎﻴﺘﺎن ار ﺒﺎ آب و
ﺼﺎﺒون ﺒﺸوﺌﻴد ،ﻴﺎ ﺒﺎ ﻤواد ﻀد ﻋﻔوﻨﯽ ﺤﺎوی اﻝﮑل اﺴﺘرﻴل ﮐﻨﻴد .اﮔر دﺴﺘﻬﺎﻴﺘﺎن ﻨﺸﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨد ،آﻨﻬﺎ ار ﺒﻪ دﻫﺎن ،ﺒﻴﻨﯽ و ﻴﺎ
ﭽﺸﻤﺘﺎن ﻨزﻨﻴد.

واﮐﺴﻴﻨﺎﺴﻴون اﺴﺎﺴﯽ ﺘرﻴن راﻩ ﭙﻴﺸﮕﻴری از اﺒﺘﻼء ﺒﻪ ﺒﻴﻤﺎری اﻴﻨﻔﻠوآﻨ از ﻤﯽ ﺒﺎﺸد!
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ﮐرﻤﮑﻬﺎ و ﻴﺎ اﻨﮕﻠﻬﺎی ﻨوع "آﻨﺘروﺒﻴوس ورﻤﻴﮑوﻻرﻴس"
اﻴن ﻨوع ﮐرﻤﮑﻬﺎ ﺒﻴﺸﺘر در ﮐودﮐﺎن ﺴﻨﻴن ﺴﻪ اﻝﯽ دﻩ ﺴﺎل ﺸﺎﻴﻊ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد؛ وﻝﯽ اﻤﮑﺎن دارد ﮐﻪ در ﮐـودﮐﺎن ﺒزرﮔﺘر و ﻴﺎ ﺤﺘﯽ در
ﺒزرﮔﺴﺎﻻن ﻨﻴز ﭙﻴدا ﺸوﻨد .ﮐرﻤﮑﻬﺎ ﮐرﻤﻬﺎﺌﯽ ِﮔرد ،ﻨﺨﯽ ﺸﮑل و ﺴﻔﻴد رﻨﮓ و ﺒﻪ طول ﺤدود ﻴﮏ ﺴﺎﻨﺘﯽ ﻤﺘر و ﻀﺨﺎﻤت ﮐﻤﺘر از
ﻴﮏ ﻤﻴﻠﯽ ﻤﺘر ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد .ﺘﺨﻤﻬﺎی اﻴن ﮐرﻤﮑﻬﺎ ّاول ﺒﻪ دﺴﺘﻬﺎ اﻨﺘﻘﺎل ﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺴـﭙس از دﺴﺘﻬﺎی آﻝودﻩ ﺒﻪ دﻫﺎن اﻨﺴـﺎن ﺴﺎﻝم ﺴراﻴت ﻤﯽ
ﮐﻨﻨد .ﺴراﻴت ﮐرﻤﮑﻬﺎ ﻤﻤﮑن اﺴت از طرﻴق ﺴطوح اﺸﻴﺎء ﻤﺨﺘﻠف ﻨﻴز ﺼورت ﮔﻴرد؛ ﻴﻌﻨﯽ از ﻨﺎﺤﻴﻪ ﻤﻘﻌد ﻓرد ﻨﺎﻗل ﮐرﻤﮏ ﺒﻪ دﺴت،
از دﺴت ﺒﻪ ﺴطﺢ اﺸﻴﺎء ،از ﺴطﺢ اﺸﻴﺎء ﺒﻪ دﺴت ﻓرد ﺴﺎﻝم و از اﻴن دﺴت ﺒﻪ دﻫﺎن.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﺨﺎرش در ﻨﺎﺤﻴﻪ اطراف ﻤﻘﻌد ﺨﺎرش ،ﻤﺨﺼوﺼﺎً ﻫﻨﮕﺎم ﺸب.
• ﻨﻤودار ﺸدن ﮐرﻤﮑﻬﺎ در ﺴطﺢ ﻤدﻓوع.
•
•

ﺒﻌﻼوﻩ ،ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﯽ اﺸﺘﻬﺎﺌﯽ ،ﺒﯽ ﺼﺒری و ﻨﺎ آراﻤﯽ ﻨﻴز در ﺒﻴﻤﺎر ظﺎﻫر ﺸود.
در ﻨﺘﻴﺠﻪ ﺨﺎراﻨدن ،اﻤﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﻔوﻨت ﻨﺎﺸﯽ از ﺒﺎﮐﺘری ﻨﻴز در ﭙوﺴت ﻨﺎﺤﻴﻪ ﺨﺎرش ﺒروز ﻨﻤﺎﻴد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﺒرای از ﺒﻴن ﺒردن ﮐرﻤﮑﻬﺎ ﺒﺎﻴد در ﻓﺎﺼﻠﻪ ﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺒﺎر از داروی ﻀد ﮐرﻤﮏ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود) .داروی ﻀد ﮐرﻤﮏ ار ﻤﯽ
ﺘوان ﺒدون ﻨﺴﺨﻪ ﭙزﺸﮏ از داروﺨﺎﻨﻪ ﺘﻬﻴﻪ ﻨﻤود (.ﺒرای ﮐﺴب اطﻼع ﺒﻴﺸﺘر ﺒﻪ داروﺨﺎﻨﻪ ﻤراﺠﻌﻪ ﮐﻨﻴد!
• روز ﺒﻌد از ﻤﺼرف دارو ،ﺒﺎﻴد ﻤﻼﻓﻪ ﻫﺎ ،ﻝﺒﺎﺴﻬﺎی ﺨواب و اﺴﺒﺎب ﺒﺎزﻴﻬﺎی ﺸﺒﺎﻨﻪ ﺒﻴﻤﺎر ار ﺸﺴت ،و اطﺎق او ار ﺠﺎرو ﮐرد.
ﺒرای از ﺒﻴن ﺒردن ﺘﺨﻤﻬﺎی ﮐرﻤﮑـﻬﺎ در ﻝﺤﺎف و ﺘﺸـﮏ ﺒﻴﻤﺎر ،ﻤﯽ ﺘوان آﻨﻬﺎ ار در ﺴـوﻨﺎی داغ ،ﻴﺎ در ﻓﺼل زﻤﺴﺘﺎن ،در
•
•
•
•

ﻴﺨﺒﻨدان ﺸدﻴد ،ﻀد ﻋﻔوﻨﯽ ﻨﻤود.
ﺒﻬداﺸت و ﭙﺎﮐﻴزﮔﯽ دﺴﺘﻬﺎ و ﺘواﻝت ار ﺒﺎ دﻗت ﻓ اروان رﻋﺎﻴت ﮐﻨﻴد!
ﻨﺎﺨﻨﻬﺎ ار ﮐوﺘﺎﻩ ﻨﮕﻬدارﻴد.
ﺒﻬﺘر اﺴـت ﮐﻪ ﻫﻤزﻤﺎن ﺒﺎ ﻓرد ﻨﺎﻗل ،ﺒﻘﻴﻪ اﻓـراد ﺨﺎﻨﻪ ﻨﻴز از داروی ﻀد ﮐرﻤﮏ اﺴـﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨد؛ ﻫر ﭽﻨد ﮐﻪ ﻋﻼﺌم و ﻋوارض
ﮐرﻤﮏ در آﻨﻬﺎ دﻴدﻩ ﻨﺸدﻩ ﺒﺎﺸﻨد.
ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ در ﻤﻬد ﮐودﮐﯽ ﻤﺸﻬود ﺸود ﮐﻪ ﺤداﻗل ﻴﮏ ﺴوم ﮐودﮐﺎن آن ﻨﺎﻗل ﮐرﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨد ،ﺒﺎﻴد ﺘﻤﺎم آﻨﻬﺎ ﻤورد ﻤداوا ﻗرار
ﮔﻴرﻨد .ﺒﻪ ﻋﻠّت اﺒﺘﻼء ﺒﻪ ﮐرﻤﮏ ،اﺤﺘﻴﺎﺠﯽ ﻨﻴﺴت ﮐﻪ از ﻤﻬد ﮐودک ﻏﻴﺒت ﮐرد.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
•
•

ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﭙس از دو دﻓﻌﻪ ﻤداوا ﺒﻪ ﺸرح ﺒﺎﻻ ،ﻋﻼﺌم و ﻋوارض ﮐرﻤﮏ از ﻤﻴﺎن ﻨروﻨد.
ﻀﺎﻴﻌﺎت ﭙوﺴﺘﯽ در ﻨﺎﺤﻴﻪ ﻤﻘﻌد ظﺎﻫر ﺸوﻨد.

ﺒﻪ ﺨﺎطر داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ ﻤﻬد ﮐودک و ﻤدرﺴﻪ ﮐودﮐﺎن ار از وﺠود ﮐرﻤﮏ ﻤطﻠﻊ ﻨﻤﺎﺌﻴد!
در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﮐودک ﻨﺎﻗل ﮐرﻤﮏ داﻨش آﻤوز ﻤدرﺴﻪ اﺴت ،ﺒﺎﻴد ﻤراﺘب ﺒﻪ اطﻼع ﺒﻬﻴﺎر ﻤدرﺴﻪ ﺒرﺴد!
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ﮔوش درد
ﻤﻌﻤوﻻً ﻋﻔوﻨت و اﻝﺘﻬﺎب ﮔـوش ﺴـﺒب درد ﮔوش ﻤﯽ ﺸود ،ﮐﻪ در ﻤﻴﺎن ﮐودﮐﺎن ﻗﺒل از ﺴن ﻤدرﺴﻪ ﺒﻴﺸﺘری ﺸﺎﻴﻊ اﺴت .ﺒﺎﻋث ﺒروز
ﻋﻔوﻨت ،ﻴﺎ وﻴروس ﻴﺎ ﺒﺎﮐﺘری ﻤﯽ ﺒﺎﺸد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض دال ﺒر ﻋﻔوﻨت ﻴﺎ اﻝﺘﻬﺎب ﮔوش
• درد و ﻴﺎ ﺘﻴر ﮐﺸﻴدن ﮔوش.
•
•
•
•

رﻴزش آب ﺒﻴﻨﯽ ،ﺴرﻓﻪ و ﺘب.
ﮐم ﺸدن ﻨﻴروی ﺸﻨواﺌﯽ.
ﺘرﺸﺢ ﭽرک از ﮔوش.
ﻨﺎ آراﻤﯽ ﺸﺒﺎﻨﻪ.

•
•
•
•

ﺒﯽ ﺼﺒری و ﮐم ﺤوﺼﻠﮕﯽ.
ﺒﯽ اﺸﺘﻬﺎﺌﯽ.
طوﻻﻨﯽ ﺸدن ﺴرﻤﺎﺨوردﮔﯽ ﮐودﮐﺎن ﺨردﺴﺎل ﺒﻪ ﺒﻴش از دو ﻫﻔﺘﻪ.
ﺒﺎ وﺠود ﻤﺒﺎدرت ﺒﻪ درﻤﺎن ،از ﭽﺸﻤﻬﺎ ﭽرک ﺘرﺸﺢ ﻤﯽ ﺸود.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ درد ﮔوش در طول ﺸـب ﺸروع ﺸدﻩ و ﻗﺎﺒل ﺘﺤﻤل ﺒﺎﺸد ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ ﺘﺎ ﺼﺒﺢ ﺼﺒر ﻨﻤود .اﮔر ﮔوش درد
ﺨﻴﻠﯽ ﺨﻔﻴﻔﯽ در ﻴﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺘﻌطﻴل ﺒروز ﮐﻨد ،ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﺘواﻨﻴد ﺘﺎ روز ﺒﺎز ﺸدن درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺼﺒر ﮐﻨﻴد.
•
•
•

ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن درد ﻤﯽ ﺘوان از داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن و ﻀد اﻝﺘﻬﺎب ﻤﺎﻨﻨد ) ،(ibuprofeeniﻴﺎ داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن و ﺘب ﺒر ﻤﺜل
) (parasetamoliاﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود .ﺘوﺠﻪ ﮐﻨﻴد ﮐﻪ ﻤﻴزان ﺨوراک دارو ﻤﺘﻨﺎﺴب ﺒﺎ ﺴن و وزن ﮐودک ﺒﺎﺸد!
در ﺼورﺘﻴﮑﻪ ﮔوش ﺘرﺸﺢ ﻨداﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ،ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن درد ﻤﯽ ﺘوان از ﻗطرﻩ ﻫﺎی ﺒﻴﺤس ﮐﻨﻨدﻩ ﮔوش اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐرد.
ﺒﻬﺘر اﺴـت ﮐﻪ ﺴر ﺘﺨت ﮐودک ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﮔوش درد ار ﺒﻪ طرﻴﻘﯽ ،ﻤﺜﻼً ﺒﺎ ﺒﺎﻝش ﺒﻴﺸﺘر ﻴﺎ ﻗرار دادن ﮐﺘﺎب در زﻴر ﭙﺎﻴﻪ ﺘﺨت،
ﻗدری ﺒﺎﻻ ﺒرد.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﺒﺎ وﺠود اﺴﺘﻔﺎدﻩ از داروی ﻤﺴﮑن ،درد ﮔوش در ظرف ﻴﮏ اﻝﯽ دو ﺸﺒﺎﻨﻪ روز ﺒرطرف ﻨﺸود.
• ﻻﻝﻪ ﮔوش ﻴﺎ اطراف آن ﻗرﻤز و ﻤﻠﺘﻬب ﺸود.
•
•

ﮔوش ﺘرﺸﺤﺎت ﭽرﮐﻴن و ﻴﺎ ﺨوﻨﻴن داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد.
ﺒﺎ وﺠود درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ،ﻋوارض و ﻋﻼﺌم ﺒﻴﻤﺎری ﺒرطرف ﻨﮕردﻨد.
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ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﻤﺠرای ﮔوش ﺘوﺴط ﻤوم ﮔوش
ﻤوم ﮔوش ﺒﺎ ﺘﺸﮑﻴل ﻏﺸـﺎﺌﯽ ﺒر روی ﻤﺠرای ﮔوش ،ﺠدار آن ار ﻤﺤﺎﻓظت ﻤﯽ ﮐﻨد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻤوم ﺨﻴﻠﯽ زﻴﺎد ﺸدﻩ و زود ﺨﺸﮏ ﻤﯽ
ﮔردد ،آﻨوﻗت ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﻤﺠرای ﮔوش ﭙدﻴد ﻤﯽ آﻴد .ﻫﻤﭽﻨﻴن ﻫﻨﮕﺎم ﺘﻤﻴز ﮐردن ﮔوش ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﻪ ﻤوم ﮔوش ﻓﺸﺎر وارد آﻤدﻩ و ﻤوﺠب
ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﻤﺠرای ﮔوش ﺸـود .ﺒﻌﻼوﻩ ،اﮔر آب ﺒﻪ داﺨل ﮔوش ﻨﻔوذ ﮐﻨد ،در ﻤوم ﺠذب ﺸدﻩ و در ﻨﺘﻴﺠﻪ ﻤﻤﮑن اﺴت اﻴن ﻫم ﺒﺎﻋث
ﻤﺴدود ﺸدن ﻤﺠرای ﮔوش ﮔردد.
ﻋﻼﻴم و
•
•
•
•
•

ﻋوارض
ﮐم ﺸدن ﻨﻴروی ﺸﻨواﺌﯽ.
ﺼدای ِوز ِوز در داﺨل ﮔوش.
درد ﮔوش.
ﺴرﮔﻴﺠﻪ.
اﺤﺴﺎس ﻓﺸﺎر در داﺨل ﮔوش.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• اﮔر ﻋﻠّت ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﮔوش ﺠﻤﻊ ﺸدن ﻤوم در ﻤﺠرای ﮔوش ﺒﺎﺸـد ،ﻤﯽ ﺘوان ﻗطرﻩ ﻨرم ﮐﻨﻨدﻩ ﻤوم ﮔوش ار از داروﺨﺎﻨﻪ ﺘﻬﻴﻪ
ﮐردﻩ و ﻤطﺎﺒق دﺴﺘوراﻝﻌﻤل آن ﻤﺒﺎدرت ﺒﻪ ﺒﺎز ﮐردن ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﻨﻤود.
• ﻤوم ﮔوش ار ﻤﯽ ﺘوان ﺒﺎ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﭽﻨد روزﻩ از ﻤواد دﻴﮕری ،از ﺠﻤﻠﻪ روﻏﻨﻬﺎی ﭙوﺴت ﺒدن ﻨﻴز ﻨرم ﻨﻤود .در اﻴن ﺒﺎرﻩ
اطﻼﻋﺎت ﺒﻴﺸﺘر ار از داروﺨﺎﻨﻪ ﺒﭙرﺴﻴد!
در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﮔوش ﺴرﻴﻊ اﺘﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ و ﮔوش درد داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد.
•
•
•

ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﮔوش ﺒﺎ ﺴرﮔﻴﺠﻪ ﻫﻤراﻩ ﺒﺎﺸد.
ﮔوش ﺘرﺸﺢ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد.
ﺒﺎ وﺠود درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ،ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﮔوش ﺒرطرف ﻨﮕردد.

در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﻪ ﻋﻠﻠﯽ درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨودی ﻤؤﺜر واﻗﻊ ﻨﮕردﻨد؛ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺒﻬداری ﻤﯽ ﺘواﻨﻨد ﺒﺎ ﺸﺴﺘﺸوی ﮔوش ﮔرﻓﺘﮕﯽ آن ار
ﺒرطرف ﻨﻤﺎﻴﻨد.

16

OMAHOITO-OPAS / PERSIA

ﮔﻠو درد
ﻤﻌﻤول ﺘرﻴن ﻋﻠّﺘﻬﺎی ﮔﻠو درد ﻋﻔوﻨﺘﻬﺎی ﺤﻠق و ﻴﺎ ﺨﺸﮑﯽ ﮔﻠو در اﺜر ﮔرﻓﺘﮕﯽ ﺒﻴﻨﯽ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد .ﻫﻤﭽﻨﻴن ﮔﻠو درد ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒر اﺜر
ﺘﺤرﻴﮑﺎت ﻤﺨﺎط ﺤﻠق ﺘوﺴـط ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﯽ؛ ﻤﺎﻨﻨد دود دﺨﺎﻨﻴﺎت ،ﻏﺒﺎر ﻫوا و ﻴﺎ ﺒوی ﻤواد ﺸﻴﻤﻴﺎﺌﯽ ﺒﺎﺸد .اﻝﺘﻬﺎب و ﻋﻔوﻨت ﺤﻠﻘوم و
ﻴﺎ ﻝوزﺘﻴن ﻨﻴز ﻤﻤﮑن اﺴت ﻤﻨﺸﺄ ﺒﺎﮐﺘری ﻴﺎ وﻴروس داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
•
•
•
•

درد ﮔﻠو ﻫﻨﮕﺎم ﻓرو دادن ﭽﻴزی.
ﺨﺸﮑﯽ و زﺒری ﺤﻨﺠرﻩ.
ﻗرﻤزی و ﭙوﺸش ﭽرﮐﻴن ﺠدار ﺤﻠق.
اﻨﺘﺸﺎر درد ﮔﻠو ﺒﻪ ﮔوﺸﻬﺎ ،ﺒﺎ وﺠود اﻴﻨﮑﻪ ﺨود ﮔوﺸﻬﺎ ﻤﻠﺘﻬب ﻨﺸدﻩ ﺒﺎﺸﻨد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﮔﻠو درد ﻴﮑﯽ از ﻋﻼﺌم ّاوﻝﻴﻪ ﻨﺎﺸﯽ از اﻨﻔﻠوآﻨزای وﻴروﺴﯽ اﺴت ،ﮐﻪ ﭙس از ﻤدﺘﯽ ﺨود ﺒﺨود ﺒرطرف ﻤﯽ ﮔردد.
•
•
•

ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن درد ﻤﯽ ﺘوان از داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن و رﻓﻊ اﻝﺘﻬﺎب ﻤﺎﻨﻨد ) ،(ibuprofeeniو ﻴﺎ داروﻫﺎی ﻤﺴـﮑن و ﺘب ﺒر ﻤﺜل
) (parasetamoliاﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود.
ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن ﺤﻠﻘوم ﻤﯽ ﺘوان از ﻗرﺼﻬﺎی ﻤﮑﻴدﻨﯽ و ﻴﺎ اﺴﭙرﻴﻬﺎی ﻤوﺠود ﺒرای اﻴن ﻤﻨظور اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐرد.
ﺒﻪ اﻨدازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒﻨوﺸﻴد!

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• درد ﮔﻠو ﺒﻪ ﻋﻠل ﻨﺎﻤﻌﻠوﻤﯽ ﺘﺎ ﻴﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺒدون ﺘب اداﻤﻪ ﭙﻴدا ﮐﻨد.
ﻤدت ﻴﮏ ﺸﺒﺎﻨﻪ روز ﺒﻪ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﻤراﺠﻌﻪ ﺸود.
• اﮔر ﻫﻤراﻩ ﺒﺎ ﮔﻠو درد ﺸدﻴد ﺘب زﻴﺎدی ﺒروز ﮐﻨد ،ﻻزم اﺴت ﮐﻪ ظرف ّ
• اﺨﻴ اًر در ﻴﮑﯽ از ﻨزدﻴﮑﺎن ﺸﻤﺎ آﻨژﻴن ﺒﺎﮐﺘری "اﺴﺘرﭙﺘوﮐوک" ﺘﺸﺨﻴص دادﻩ ﺸدﻩ ،ﺤﻠق ﺸﻤﺎ ﻤﻠﺘﻬب اﺴت و ﺘب دارﻴد.
• ﺒﺎ وﺠود درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ،ﻋﻼﺌم و ﻋوارض ﮔﻠو ﺒرطرف ﻨﮕردﻨد.
در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺒر اﺜر ﮔﻠو درد ﻨﺘواﻨﻴد ﮐﻠﻤﺎت ار ﺒدرﺴﺘﯽ اداء ﮐﻨﻴد ،دﭽـﺎر ﺘﻨﮕﯽ ﻨﻔس ﺸوﻴد ،ﭽﻴزی از ﮔﻠوﻴﺘﺎن ﭙﺎﺌﻴن ﻨرود ﻴﺎ دﻫﺎن
ﺒﻪ اﻨدازﻩ ﻻزم ﺒﺎز ﻨﺸود؛ ﺒﺎﻴد ﻫر ﭽﻪ زودﺘر ﺒﻪ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﻤراﺠﻌﻪ ﻨﻤﺎﺌﻴد!

17

OMAHOITO-OPAS / PERSIA

ﺘب
ﺘب ﺒﻪ اﻴن ﻤﻌﻨﯽ اﺴت ﮐﻪ درﺠﻪ دﻤﺎی ﺒدن از ﺤد ﻨﺼـﺎب ﻤﻌﻤول ﺒﻴﺸـﺘر ﻤﯽ ﺸـود .ﺒﺴﻴﺎری از ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋث ﺘب ﻤﯽ ﺸوﻨد.
ﻤﻌﻤوﻝﺘرﻴن ﻨوع ﺘب ،ﺘب ﺴرﻤﺎﺨوردﮔﯽ اﺴت ،ﮐﻪ در اﺜر وﻴروﺴﻬﺎی ﻤﺨﺘﻠف ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨد و در ﺸروع ﻤﻤﮑن اﺴت ﺸدﻴد ﺒﺎﺸد و ﭽﻨد
روزی طول ﺒﮑﺸد .ﺘب ﺘﺎ ﭽﻬل درﺠﻪ ﺴﺎﻨﺘﻴﮕراد ﻤﻌﻤوﻻً ﺨطری ﻨدارد؛ وﻝﯽ اﻨﺴﺎن ار ﺨﺴـﺘﻪ و ﺒﯽ ﺤﺎل ﻤﯽ ﮐﻨد ،و ﻤﻴزان ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒدن ار
ﺸدﻴداً ﺘﻘﻠﻴل ﻤﯽ دﻫد .ﺒﺎﻀﺎﻓﻪ ،ﺘب ﺸدﻴد و ﻨﺎﮔﻬﺎﻨﯽ ﻤﯽ ﺘواﻨد از ﻋوارض ﺒﺴﻴﺎری از ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﻋﻔوﻨﯽ ﻨﻴز ﺒﺎﺸد .ﻫﻤﭽﻨﻴن اﻝﺘﻬﺎﺒﻬﺎﺌﯽ
ﮐﻪ در اﺜر وﻴروس در رودﻩ ﻫﺎ ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨﻨد ،ﻋﻼوﻩ ﺒر اﺴﻬﺎل و اﺴﺘﻔراغ ﺘب ﻫم ﺒﻪ ﻫﻤراﻩ دارﻨد .ﺒﻌﻀﯽ از ﻋﻔوﻨﺘﻬﺎی ﺠﻠدی )ﻤﺎﻨﻨد
ُدﻤل و ﺒﺎد ﺴرخ( ﮐﻪ ﻤوﺠب ﻗرﻤزی ،ﺴوزش و اﻝﺘﻬﺎب ﻤواﻀﻊ ﻋﻔوﻨت ﻤﯽ ﺸوﻨد ﻨﻴز ﺘب ﻤﯽ آورﻨد .ﺒﻐﻴر از اﻝﺘﻬﺎﺒﻬﺎی ﻨﺎﺸﯽ از
ﺒﺎﮐﺘری و ﻴﺎ وﻴروس ،ﻋواﻤل دﻴﮕری ﻫم ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﺎﻋث ﭙدﻴد آﻤدن ﺘب ﺸوﻨد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
•
•
•

اﺤﺴﺎس ﺴرﻤﺎ و ﻝرز ،درد ﻋﻀﻼت.
ﺴر درد.
ﺨﺴﺘﮕﯽ.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﻤﺎﻴﻌﺎت ﻓ ارواﻨﯽ ﺒﻨوﺸﻴد!
• از اﻨﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی طﺎﻗت ﻓرﺴﺎ ﭙرﻫﻴز ﮐﻨﻴد.
• اﺴﺘراﺤت ﮐردﻩ و ﺤﺎل ﺨود ار ﺘﺤت ﻨظر داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد.
•

در ﻫر
•
•
•
•
•
•
•

ﺒرای ﭙﺎﺌﻴن آوردن ﺘب ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد دﻤﺎی اطـﺎﻗﺘﺎن ار ﮐم ﮐﻨﻴد ،ﻝﺒﺎس ﮐـﻤﺘری ﺒﭙوﺸﻴد و طﺒق دﺴـﺘوراﻝﻌﻤل داروﺴﺎز ،از داروﻫﺎی
ﻤﺴﮑن ﻀد اﻝﺘﻬﺎب ﻴﺎ ﻤﺴﮑﻨﻬﺎی ﺘب ﺒر اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد.
ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﺤﺎل ﻋﻤوﻤﯽ ﺒﻴﻤﺎر ﺒﺴرﻋت وﺨﻴم ﺸود و ﻗوای ﺠﺴﻤﯽ او ﺘﺤﻠﻴل روﻨد.
ﻋﻼوﻩ ﺒر ﺘب ،ﭙﺸت ﮔردن ﺒﻴﻤﺎر درد ﮔرﻓﺘﻪ ،ﺤﺎل ﺘﻬوع و اﺴﺘﻔراغ ﺒﻪ او دﺴت دﻫد.
اﻀﺎﻓﻪ ﺒر ﺘب ،ﻴﮏ ﻴﺎ ﭽﻨدی از ﻤﻔﺎﺼل ﻗرﻤز و داغ ﺸدﻩ و اﻝﺘﻬﺎب ﭙﻴدا ﮐﻨﻨد.
ﺘب ﺒﺎ درد ﻗﺴﻤت زﻴر ﺸﮑم و ﻴﺎ ﭙﺎﺌﻴن ﭙﺸت ﻫﻤراﻩ ﺒﺎﺸد؛ ﻴﺎ ﻋوارض ﻋﻔوﻨت ﻤﺠرای ادرار ﻤﺸﺎﻫدﻩ ﺸوﻨد.
ﻤدت  3اﻝﯽ  4روز اداﻤﻪ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ،و ﻤﺴﻠم ﮔردد ﮐﻪ ﺘب ﻨﺎﺸﯽ از ﺴرﻤﺎﺨوردﮔﻴﻬﺎی ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﻨﻴﺴت.
ﺘب ﺒﻪ ّ
ﺘب ﺒرای ﻤدت ﭽﻨد روز ﻗطﻊ ﺸدﻩ ﺒﺎﺸد؛ وﻝﯽ ﻤﺠدداً ﺒﺴراغ ﺒﻴﻤﺎر ﺒﻴﺎﻴد.
ﭙوﺴت ﺒدن ﻗرﻤز رﻨﮓ ﺸود.
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اﻝﺘﻬﺎب و ﻴﺎ ﻋﻔوﻨت ﻨﺴوج دﻴوارﻩ ﻨﺎﺨن
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻔوﻨت ﻨﺴوج دﻴوارﻩ ﻨﺎﺨن ،اﻴن ﻨﺴوج ﻤﻠﺘﻬب ﺸدﻩ ،ورم ﮐردﻩ و از ﻨﺎﺨن ﻓﺎﺼﻠﻪ ﻤﯽ ﮔﻴرﻨد .ﮐوﺘﺎﻩ ﮐردن ﺒﻴش از ﺤد ﻨﺎﺨن ﻤﻤﮑن
اﺴت ﺴﺒب ﺸود ﮐﻪ ﻨﺎﺨن ﻫﻨﮕﺎم رﺸد ﺘدرﻴﺠﺎً ﺒﻪ ﻨﺴوج اطراف ﻓرو رﻓﺘﻪ و ﺘوﻝﻴد ﻋﻔوﻨت ﮐﻨد .ﻋﻔوﻨت ﻨﺎﺨن ﻤﻤﮑن اﺴت در ﻨﺴوج دو

طرف ﻨﺎﺨن و ﻴﺎ در ﻨﺴوج رﻴﺸﻪ ﻨﺎﺨن ﭙدﻴد آﻴد .ﻓرو رﻓﺘن ﻨﺎﺨن ﭙﺎ در ﻨﺴـوج دﻴوارﻩ آن اﻤﮑﺎن دارد ﺒﻪ ﺴـﺒب ﺘﻨﮕﯽ ﮐﻔش و ﻴﺎ ﻫر
ﻓﺸﺎر دﻴﮕری ﺒﻪ اﻨﮕﺸﺘﺎن ﭙﺎ ﺒﺎﺸد.
ﻋﻼﻴم و
•
•
•
•

ﻋوارض
درد و اﻝﺘﻬﺎب اﻨﮕﺸﺘﺎن دﺴت ﻴﺎ ﭙﺎ.
ﻨﺴوج دﻴوارﻩ ﻨﺎﺨن ﺒﻪ ﺸدت ﻗرﻤز ﻤﯽ ﺸوﻨد.
از زﻴر دﻴوارﻩ ﻨﺎﺨن ﭽرک ﺘرﺸﺢ ﻤﯽ ﺸود.
ﻤدت ،دﻴوارﻩ ﻨﺎﺨن ورم ﮐردﻩ و از ﻨﺎﺨن ﻓﺎﺼﻠﻪ ﻤﯽ ﮔﻴرد .در ﺴطﺢ ﻨﺎﺨن ﻨﺎﻫﻤوارﻴﻬﺎﺌﯽ ﭙدﻴد
در ﻋﻔوﻨﺘﻬﺎی ﻤزﻤن و طوﻻﻨﯽ ّ
آﻤدﻩ و دﻴوارﻩ ﻨﺎﺨن ﭙﻴوﺴﺘﻪ ﮐﻤﯽ دردﻨﺎک اﺴت.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ و ﻴﺎ ﭙﻴﺸﮕﻴری از ﺒروز ﺒﻴﻤﺎری
• ﮐوﺘﺎﻩ ﮐردن ﻨﺎﺨﻨﻬﺎ ﺒﻪ ﺸﻴوﻩ ﺼﺤﻴﺢ و رﻋﺎﻴت ﺒﻬداﺸت دﺴت و ﭙﺎ.
• اﺠﺘﻨﺎب از ﮐﻨدن رﺸﺘﻪ ﻫﺎی رﻴﺸﻪ ﻨﺎﺨن و ﻀﺎﻴﻌﺎت دﻴوارﻩ آن.
• رﺸﺘﻪ ﻫﺎی اﻴﺠﺎد ﺸدﻩ در رﻴﺸﻪ ﻨﺎﺨن ار ﻨﺒﺎﻴد از ﻨﺎﺨن ﺠدا ﮐرد.
• در ﺼـورت ﻝزوم ،ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن درد و ﺴوزش ﻤﯽ ﺘوان از داروﻫﺎی ﻤﺴـﮑن ﻀد اﻝﺘﻬﺎب ﻴﺎ ﻤﺴﮑﻨﻬﺎی ﺘب ﺒر اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود.
•

ﺒرای درﻤﺎن اﻝﺘﻬﺎب ﻤزﻤن دﻴوارﻩ ﻨﺎﺨن ،ﻤﻬﻤﺘرﻴن اﻤر ﺤﻔﺎظت ﻤﺤل اﻝﺘﻬﺎب از ﭙﻴﺸرﻓت ﻋﻔوﻨت اﺴت ،ﺒﻪ اﻴن ﻤﻌﻨﯽ ﮐﻪ:
طﺒﯽ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐردﻩ و در زﻴر آﻨﻬﺎ دﺴﺘﮑش ﻨﺎزک ﻨﺨﯽ دﺴت ﮐﻨﻴد.
 در ﺼورت ﻝزوم از دﺴﺘﮑﺸﻬﺎی ّ روزی ﻴﮑﺒﺎر ﻨﺎﺨﻨﻬﺎی آﺴﻴب دﻴدﻩ ار در آب ﭙﺎﮐﻴزﻩ ﺒﺸوﺌﻴد. -ﺸﺒﻬﺎ دﻴوارﻩ ﻫﺎی ﻤﻠﺘﻬب ﻨﺎﺨﻨﻬﺎ ار ﺒﺎ ﭙﻤﺎد ﻀد ﻋﻔوﻨﯽ ﭽرب ﮐﻨﻴد ،ﺘﺎ اﻴﻨﮑﻪ ﻋﻔوﻨت ﺒرطرف ﮔردد.

•
•
•

ﻤﻬﻤﺘرﻴن راﻩ ﺒرای ﺠﻠوﮔﻴری از ﻓرورﻓﺘﮕﯽ ﺘدرﻴﺠﯽ ﻨﺎﺨﻨﻬﺎ در اﻨﮕﺸﺘﺎن ﭙﺎ ،ﻨﭙوﺸﻴدن ﮐﻔﺸﻬﺎی ﺘﻨﮓ اﺴت.
ﻤدت زﻤﺎن طوﻻﻨﯽ در ﺠﺎﻫﺎی ﻤرﺒوط )از ﺠﻤﻠﻪ ﮔﺎﻝش ﻻﺴﺘﻴﮑﯽ ﻴﺎ ﮐﻔش ﮐﺘﺎﻨﯽ ﺨﻴس( ﻨﮕﺎﻩ ﻨدارﻴد.
ﭙﺎﻫﺎی ﺨود ار ﺒﻪ ّ
دﺴﺘﻬﺎ و ﭙﺎﻫﺎی ﺨود ار ﮔرم ﻨﮕﻬداﺸﺘﻪ و از ﺴرﻤﺎ ﻤﺤﺎﻓظت ﮐﻨﻴد.

در ﺼورت ﻨﻴﺎز ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﺒﻪ ﺒﻬﻴﺎر ﻤﺘﺨﺼص ﺒﻬداﺸت ﭙﺎ )ﭙِدﻴﮑورﻴﺴت( ﻤراﺠﻌﻪ ﮐﻨﻴد!
در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﺒﺎ وﺠود اﻨﺠﺎم ﺘﻤﺎم درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ،ﻋوارض ﺒﻴﻤﺎری ﺒرطرف ﻨﺸوﻨد.
• دﻴوارﻩ ﻨﺎﺨن ﻗرﻤز ﺸدﻩ ،ﺒراﻓروﺨﺘﻪ و دردﻨﺎک اﺴت و از زﻴر دﻴوارﻩ ﭽرک ﺘرﺸﺢ ﻤﯽ ﺸود.
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ﻤﻴﺨﭽﻪ و ﭙﻴﻨﻪ ،ﺒﻪ ﺴرﻓﺼل زﮔﻴل ﻨﻴز ﻤراﺠﻌﻪ ﺸود
ﻤﻴﺨﭽﻪ ﻴﺎ ﭙﻴﻨﻪ ﺒﺎﻓت اﺴﺘﺨواﻨﯽ و ﺴﺨﺘﯽ اﺴت ،ﮐﻪ ﭙوﺴت ﺒدن ﺒرای دﻓﺎع در ﻤﻘﺎﺒل ﻓﺸﺎر و ﻴﺎ ﻤﺎﻝش زﻴﺎد در ﺨود اﻴﺠﺎد ﻤﯽ ﮐﻨد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﻤﺤل ﻤﻴﺨﭽﻪ ّاول ﺒرآﻤدﮔﯽ ﺴﺨﺘﯽ ﺒر روی ﭙوﺴت ﺒﻨظر ﻤﯽ رﺴد .ﺴﭙس ﻤﻴﺨﭽﻪ ﺒﻪ ﺴﻤت داﺨل رﺸد و اﺼطﻼﺤﺎً "رﻴﺸﻪ" ﻤﯽ
ﮐﻨد؛ اﻴن رﻴﺸﻪ ﺒﻪ ﺒﺎﻓت اطراف ﻓﺸﺎر ﻤﯽ آورد و ﺠﺎی ﻤﻴﺨﭽﻪ دردﻨﺎک ﻤﯽ ﺸود.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
ﻤدت ﭽﻨد ﻫﻔﺘﻪ
• ﻤﻴﺨﭽﻪ ار ﻤﯽ ﺘوان ﺒﺎ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﻤﺸﻤﻊ ﻤﻴﺨﭽﻪ ) salisyylilaastariﻴﺎ ﻤﺸﻤﻊ ﺤﺎوی اﺴﻴد ﺴﺎﻝﻴﺴﻴﻠﻴﮏ( ﺒﻪ ّ
از ﺒﻴن ﺒرد :ﺒﻪ اﻴن ﺘرﺘﻴب ﮐﻪ ﻗطـﻌﻪ ای ﺒﻪ اﻨدازﻩ ﻤﻴﺨﭽﻪ از ﻤﺸـﻤﻊ ﺒرﻴدﻩ و ﺒﺎ ﻨواری ﻤﺎﻨﻨد ﺒﺎﻨد زﺨم ﺒر روی ﻤﺤل ﻤﻴﺨﭽﻪ
ﻤﯽ ﭽﺴﺒﺎﻨﻴم .ﻤﺸﻤﻊ روی ﻤﻴﺨﭽﻪ ار ﻫر دو روز ﻴﮑﺒﺎر ﻋوض ﻤﯽ ﮐﻨﻴم و اﻴن ﮐﺎر ار آﻨﻘدر اداﻤﻪ ﻤﯽ دﻫﻴم ﮐﻪ ﻤﻴﺨﭽﻪ ﺒﻪ
ﻫﻤراﻩ "رﻴﺸﻪ" از ﺠﺎﻴش ﮐﻨدﻩ ﺸود .درﻤﺎن ﻤﻴﺨﭽﻪ ﺘوﺴط ﻤﺸﻤﻊ ﻤﻴﺨﭽﻪ ،ﺒﻌد از  2اﻝﯽ  4ﻫﻔﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﻪ ﻤﯽ دﻫد.
• ﺒرای ﺘﺴرﻴﻊ در درﻤﺎن ﻤﻴﺨﭽﻪ ،ﻤﯽ ﺘوان ﺴوﻫﺎن ﻤﺨﺼوص ﭙﺎ از داروﺨﺎﻨﻪ ﺘﻬﻴﻪ ﻨﻤود و ﻤﺤل ﻤﻴﺨﭽﻪ ار ﻫر ﭽﻨد روز ﻴﮑﺒﺎر

•

•
•

ﻗدری ﺴوﻫﺎن زدﻩ ﺘﺎ ﻤﻴﺨﭽﻪ ﻨﺎزک ﺸود .ﺒﺎﻴد ﺘوﺠﻪ داﺸت ﮐﻪ در ﺴوﻫﺎن زدن ﻤﻴﺨﭽﻪ ﺒﻪ ﺒﺎﻓت ﺴﺎﻝم ﭙوﺴت اطراف آن آﺴﻴب
وارد ﻨﻴﺎﻴد.
ﺒرای ﭙﻴﺸﮕﻴری از رﺸد ﻤﺠدد ﻤﻴﺨﭽﻪ ،ﺒﻬﺘر اﺴـت ﮐﻔﺸﻬﺎی ﻤﻨﺎﺴﺒﺘری ﺒﻪ ﭙﺎ ﮐرد و ﻤﺤل ﻤﻴﺨﭽﻪ ار ﺒﺎ ﺤﻠﻘﻪ ای از ﺠﻨس ﭙﻨﺒﻪ
ﭙوﺸﺎﻨد .ﻫﻤﭽﻨﻴن ﻗرار دادن ﮐﻔﻴﻬﺎی ﺸﮑل ﮔرﻓﺘﻪ ﻴﺎ ژﻝﯽ در ﮐﻔش ﻤﯽ ﺘواﻨد وﻀﻊ ﻗرار ﮔرﻓﺘن ﭙﺎ ار در ﮐﻔش اﺼﻼح ﻨﻤﺎﻴد ،و
از ﻓﺸﺎر ﮐﻔش ﺒﻪ ﻤﺤل ﻤﻴﺨﭽﻪ ﺠﻠوﮔﻴری ﮐﻨد.
ﮐﻤﭙرس ﻴﺦ و ﻴﺎ ﻗطرﻩ ﻤﺨﺼوص زﮔﻴل ﺒرای درﻤﺎن ﻤﻴﺨﭽﻪ ﻤؤﺜر ﻨﺨواﻫﻨد ﺒود.
ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﺒﺎ درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨودی ﻨﺘوان ﻤﻴﺨـﭽﻪ ار از ﺒﻴن ﺒرد ،و ﻤﻴﺨﭽﻪ ﻤزاﺤم راﻩ رﻓﺘن ﻤﯽ ﺸـود؛ ﺒﻬﺘر اﺴـت ﺒﻪ ﺒﻬﻴﺎر ﻤﺘﺨﺼص
ﺒﻬداﺸت ﭙﺎ )ﭙدﻴﮑورﻴﺴت( رﺠوع ﮐرد .ﺒﻬﻴﺎر ﺒﻬداﺸت ﭙﺎ ﻤﯽ ﺘواﻨد ﺒﺎ ﭽﺎﻗوی ﺠراﺤﯽ ﻤﻴﺨﭽﻪ ار ﺒﺘراﺸد و آﻨ ار ﻨﺎزک ﮐﻨد.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﺒﺎ وﺠود درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨودی و ﻤراﺠﻌﻪ ﺒﻪ ﺒﻬﻴﺎر ﺒﻬداﺸت ﭙﺎ ،ﻋوارض ﻤﻴﺨﭽﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻤﻪ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد.
• ﻋﻼﺌم ﻋﻔوﻨت؛ از ﺠﻤﻠﻪ درد ،ﺒراﻓروﺨﺘﮕﯽ و رﻨﮓ ﺴرخ در ﻤﻴﺨﭽﻪ ﻤﺸﻬود ﮔردﻨد.
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زاﻴدﻩ ﻫﺎی ﺨﺎل ﻤﺎﻨﻨد ﭙوﺴت ﻴﺎ زﮔﻴﻠﻬﺎی ﻨرم و ﻤرطوب ،ﺒﻪ ﺴرﻓﺼل زﮔﻴل ،ﻤﻴﺨﭽﻪ و ﭙﻴﻨﻪ ﻨﻴز ﻤراﺠﻌﻪ ﺸود
زاﻴدﻩ ﺨﺎل ﻤﺎﻨﻨد در واﻗﻊ ﻨوﻋﯽ زﮔـﻴل ﻨرم و ﻤرطوب اﺴـت ،ﮐﻪ در اﺜر ﺴـراﻴت وﻴروس ،ﺒﻴﺸـﺘر در ﮐودﮐﺎن ،و ﺒﻨدرت در ﺒزرﮔﺴﺎﻻن
ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨد .اﻴن زاﻴدﻩ ﻫﺎ ﻤﺨﺼوﺼﺎً در ﮐودﮐﺎﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﭙوﺴت ﺨﺸﮏ ﻫﺴﺘﻨد و ﺒﻪ ﻋﻠّت ﻋواﻤل ارﺜﯽ ﺤﺴﺎﺴﻴت دارﻨد ﺒﻴﺸﺘر

ﻤدت زﻤﺎن ﺒﻴن ﺴراﻴت وﻴروس ﺘﺎ ﺒروز زاﻴدﻩ ﻫﺎ در ﭙوﺴت ﺒدن ،ﻤﻤﮑن اﺴت از دو ﻫﻔﺘﻪ اﻝﯽ ﺸش ﻤﺎﻩ ﻤﺘﻐﻴﻴر ﻤﯽ
ﻤﺘداول اﺴتّ .
ﺒﺎﺸد .اﻴن زاﻴدﻩ ﻫﺎ ﻤﻌﻤوﻻً ﭽﻨد ﻤﺎﻩ و ﺤﺘّﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻴﮏ ﺴـﺎل ﺒر روی ﺒدن ﺒﺎﻗﯽ ﻤﯽ ﻤﺎﻨﻨد؛ وﻝﯽ ﭙس از اﻴﻨﮑﻪ ﺒرطرف ﺸدﻨد ،اﺜراﺘﯽ ﺒر
ﺒروی ﭙوﺴت ﺒﺎﻗﯽ ﻨﻤﯽ ﮔذارﻨد .وﻴروس اﻴن ﺒﻴﻤﺎری ﮐﺎﻤﻼً ﺒﯽ ﺨطر اﺴت ،ﺒﻨﺎ ﺒر اﻴن ﺒرای رﻓﺘن ﮐودک ﻨﺎﻗل ﺒﻪ ﻤﻬد ﮐودک ﻴﺎ ﻤدرﺴﻪ
ﻫﻴﭻ ﻤﺎﻨﻌﯽ وﺠود ﻨدارد؛ و ﺤﺘﯽ اﺤﺘﻴﺎﺠﯽ ﻫم ﻨﻴﺴـت ﮐﻪ در ﻤﻌﺎﺸـرت ﮐـودک ﻨﺎﻗل ﺒﺎ دﻴﮕران ﻤﺤدودﻴﺘﯽ ﻤﻘرر ﮔردد .زاﻴدﻩ ﻫﺎی ﻤرطوب
ﻤدت زﻤﺎﻨﯽ ﺨودﺸﺎن ﺒرطرف ﻤﯽ ﺸوﻨد و اﺤﺘﻴﺎﺠﯽ ﺒﻪ درﻤﺎن ﻨدارﻨد.
ﻋﻤوﻤﺎً ﭙس از ﮔذﺸت ّ
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
•

زاﻴدﻩ ﻫﺎ ﺒرآﻤدﮔﻴﻬﺎﺌﯽ ﺒﻪ اﻨدازﻩ دو ﺴﻪ ﻤﻴﻠﻴﻤﺘر و ﺒرﻨﮓ ﭙوﺴت ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد ،و ﻤﻤﮑن اﺴت ﮐﻪ ﺤﻔرﻩ ﺒﺴﻴﺎر ﮐوﭽﮏ "ﻨﺎف"
ﻤﺎﻨﻨدی ﻨﻴز ﺒر روی آﻨﻬﺎ دﻴدﻩ ﺸود.
ﺘﻌداد زاﻴدﻩ ﻫﺎ ﻤﻤﮑن اﺴت ﻓﻘط ﭽﻨد ﺘﺎ ﺒﺎﺸد؛ وﻝﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺒﻪ دﻫﻬﺎ و ﺤﺘّﯽ ﭽﻨد ﺼد ﺘﺎ ﻨﻴز ﻤﯽ رﺴد.
زاﻴدﻩ ﻫﺎ ﺒﻴﺸﺘر در ﺠﺎﻫﺎﺌﯽ از ﺒدن ظﻬور ﻤﯽ ﮐﻨﻨد ﮐﻪ ﭙوﺴت ﻨﺎزﮐﺘر اﺴـت؛ ﻤﺎﻨﻨد داﺨل آرﻨﺞ و زاﻨو ،ران و زﻴر ﺒﻐل.

•

اﮔر زﮔﻴل ﻓﻘط ﻴﮑداﻨﻪ ﺒﺎﺸد ،ﻨﻤﯽ ﺘوان ﺒدرﺴﺘﯽ ﺘﺸﺨﻴص داد ﮐﻪ از ﻨوع زﮔﻴل ﻤرطوب ﺒﺎﺸد.

•
•

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• از ﺨراﺸﻴدن و ﻤﺎﻝﻴدن زاﻴدﻩ اﺠﺘﻨﺎب ﺸود.
•
•
•
در ﻫر
•
•
•

زﮔﻴل ار ﻨﺨﺎراﻨﻴد.
ﭽرب ﮐردن ﭙوﺴت ﺒﻴﻤﺎر ﺒﺎ ﭙﻤﺎدﻫﺎی ﻤﻌﻤوﻝﯽ و ﻴﺎ ﺤﺎوی ﻫﻴدروﮐورﺘﻴزون ﻤﯽ ﺘواﻨد ﺒرای راﺤﺘﯽ و ﺤﺎل او ﻤﻔﻴد واﻗﻊ ﮔردد.
اﻫﻤﻴت اﺴت!
ﺒﻬداﺸت و ﭙﺎﮐﻴزﻩ ﻨﮕﺎﻫداﺸﺘن دﺴﺘﻬﺎ ﺤﺎﺌز ّ
ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
اﻨدازﻩ زاﻴدﻩ ﻫﺎ ﺒﺴﻴﺎر ﺒزرگ اﺴت و ﺘﻌداد آﻨﻬﺎ ﺨﻴﻠﯽ زﻴﺎد ﻤﯽ ﺒﺎﺸد.
ﻋﻼﺌم ﻋﻔوﻨت؛ از ﺠﻤﻠﻪ درد ،ﺒراﻓروﺨﺘﮕﯽ و رﻨﮓ ﺴرخ در اطراف زاﻴدﻩ ﻫﺎ ﻤﺸﻬود ﮔردﻨد.
ﺒﺎ وﺠود ﺘﻤﺎم درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨودی ،ﻋوارض ﺒﻴﻤﺎری ﺒرطرف ﻨﺸوﻨد.
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زرد زﺨم
زرد زﺨم ﻨوﻋﯽ از ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﻋﻔوﻨﯽ ﭙوﺴت اﺴت ﮐﻪ در اﺜر ﺒﺎﮐﺘرﻴﻬﺎی "اﺴـﺘﺎﻓﻴﻠوﮐوک" و ﻴﺎ "اﺴـﺘرﭙﺘوﮐوک" ﺒروز ﮐردﻩ ،و ﺒﻪ ﺴﻬوﻝت
زﻴﺎدی از ﮐودﮐﯽ ﺒﻪ ﮐودﮐﺎن دﻴﮕر ﺴراﻴت ﻤﯽ ﮐﻨد؛ وﻝﯽ ﺒﻪ ﻨدرت در ﺒزرﮔﺴﺎﻻن دﻴدﻩ ﻤﯽ ﺸود .ﻨﺤوﻩ اﻨﺘﻘﺎل اﻴن ﺒﻴﻤﺎری ﺒﻴﺸﺘر از
طرﻴق ﺘﻤﺎس دﺴت ﻤﯽ ﺒﺎﺸد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
•
•
•
•

ﺘﺎوﻝﻬﺎﺌﯽ ﺒﺎ ﭙوﺴت ﺒﺴﻴﺎر ﻨﺎزک ،ﮐﻪ اﮐﺜ اًر در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﮔوﺸﻪ ﻫﺎی ﻝب و ﻨزدﻴﮏ ﺴوراﺨﻬﺎی ﺒﻴﻨﯽ ﺒروز ﮐردﻩ ،و ﻗﺒل از
اﻴﻨﮑﻪ ﺤﺘّﯽ ﻤﺸﺎﻫدﻩ ﺸوﻨد ،ﺒﻪ ﺴرﻋت ﻤﯽ ﺘرﮐﻨد.
از زﻴر اﻴن ﺘﺎوﻝﻬﺎ ﻨﺴـﺞ ﻤﺎﻴﻌﯽ ﺘرﺸﺢ ﻤﯽ ﺸود ،ﮐﻪ ﭙس از ﺨﺸـﮏ ﺸدن ﺒﻪ ﺼورت ﻝﺨﺘﻪ ﻴﺎ دﻝﻤﻪ ﻫﺎی ﺨﺸﮏ و زرد رﻨﮕﯽ
ﻤدت دو روز ﺒﻪ وﺴـﻌت زﻴﺎدی ﭙﺨش ﻤﯽ ﮔردﻨد.
ﻨﻤودار ﻤﯽ ﺸـوﻨد .ﺘﺎوﻝﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴن ﻝﺨﺘﻪ ﻫﺎ و دﻝﻤﻪ ﻫﺎی زرد رﻨﮓ ،ﺒﻪ ّ
اﺤﺘﻤﺎل ﻤﯽ رود ﮐﻪ ﮔرﻩ ﻫﺎی ﻝﻨﻔﺎوی ﻤﺘورم و آزردﻩ ﺸوﻨد.
ﻋﻼوﻩ ﺒر ﻋوارض وﺴﻴﻊ و ﮔﺴﺘردﻩ ﭙوﺴﺘﯽ ،اﻤﮑﺎن ﺘب ﮐردن ﺒﻴﻤﺎر ﻨﻴز ﻫﺴت.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• در ﺒﻬداﺸت و ﭙﺎﮐﻴزﮔﯽ دﺴﺘﻬﺎ دﻗت ﺸود.
• ﻨواﺤﯽ ﺒروز زرد زﺨم ار روزی دو ﺒﺎر ﺒﺎ آب و ﺼﺎﺒون ﺸﺴﺘﻪ و ﺨﺸﮏ ﮐﻨﻴد.
• ﭙوﺴت ار ﺒﺎ ﻤواد ﻀدﻋﻔوﻨﯽ ﻴﺎ ﻤواد ﭙﺎک ﮐﻨﻨدﻩ دﻴﮕر ﭙﺎﮐﻴزﻩ و ﺘﻤﻴز ﻨﮕﻬدارﻴد.
ﻤدت ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ روزی دو ﺒﺎر ﺒﺎ ﭙﻤﺎد ﻀد ﺒﺎﮐﺘری ﭽرب ﮐﻨﻴد.
• ﻤﺤﻠﻬﺎی زرد زﺨم ار ﺒﻪ ّ
•

اﮔر ﻋﻔوﻨت زرد زﺨم ﻤﺠدداً ﭙدﻴدار ﺸود ،ﻤﻨﺸﺄ ﺒﺎﮐﺘری ﺒﺎﻴد در داﺨل ﺒﻴﻨﯽ ﺨود ﺒﻴﻤﺎر ﻴﺎ ﻴﮑﯽ دﻴﮕر از اﻋﻀﺎی ﺨﺎﻨوادﻩ او
ﺒﺎﻗﯽ ﻤﺎﻨدﻩ ﺒﺎﺸـد .ﻫﻤﭽﻨﻴن اﻤﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻤﻨﺸـﺄ ﺒﺎﮐﺘری در ﻴﮑﯽ از ﺤﻴواﻨﺎت ﺨﺎﻨﮕﯽ ﺒﺎﺸد؛ ﻤﺨﺼوﺼﺎً درون ﮔوش ﺴﮕﻬﺎﺌﯽ
ﻤدت ﭙﻨﺞ روز ﻤﺘواﻝﯽ ﺤﻔرﻩ ﺒﻴﻨﯽ ﺘﻤﺎم
ﮐﻪ ﮔوش آوﻴزان دارﻨد اﺤﺘﻤﺎل ﺒﻴﺸﺘری وﺠود دارد .در اﻴن ﺼورت ،ﺒﻬﺘر اﺴـت ﮐﻪ ﺒﻪ ّ
اﻋﻀﺎی ﺨﺎﻨﻪ ار ﺒﺎ ﭙﻤﺎد ﻀدﺒﺎﮐﺘری ﭽرب ﮐردﻩ؛ و داﺨل ﮔوش ﺴـﮓ ﺨﺎﻨﮕﯽ ار ﻨﻴز ﭙودر ﻀد ﺒﺎﮐﺘری ﭙﺎﺸﻴد .ﺒرای ﮐﺴب
اطﻼﻋﺎت ﺒﻴﺸﺘر ﺒﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﻤﺸورت ﺸود.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﻋوارض و ﻋﻼﺌم زرد زﺨم طﯽ ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ درﻤﺎن ﺨﺎﻨﮕﯽ از ﺒﻴن ﻨروﻨد.
• ﺠﺎﻫﺎی ﺒروز زرد زﺨم ﺒﺴﻴﺎر وﺴﻴﻊ و ﮔﺴﺘردﻩ ﺒﺎﺸﻨد ،و ﺒﺎ وﺠود درﻤﺎن ﺒﺎز ﻫم ﮔﺴﺘرش ﭙﻴدا ﮐﻨﻨد.
•
•
•

ﺒﻴﻤﺎر ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ زرد زﺨم ﮐودک ﻨوزادی ﺒﺎﺸد.
ﻫﻤراﻩ ﺒﺎ ﻋوارض ﭙوﺴت ﺒدن ،ﺘب ﻫم ﺒروز ﻨﻤﺎﻴد.
ﺘﺎوﻝﻬﺎی زرد زﺨم در ﺠﺎﻫﺎﺌﯽ ﻤﺎﻨﻨد ﺼورت ،ﭽﺎﻨﻪ ،ﮔوﻨﻪ ﻫﺎ و ﻴﺎ ﭙوﺴت ﺴر ﭙدﻴدار ﺸوﻨد.

ﺒﺨﺎطر داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ ﭙﻴداﻴش زرد زﺨم ار ﺒﻪ ﻤﻬد ﮐودک و ﻤدرﺴﻪ اطﻼع دﻫﻴد!

در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﻴﻤﺎر داﻨش آﻤوز ﻤدرﺴﻪ ﺒﺎﺸد ،ﺒﺎﻴد ﻤراﺘب ار ﺒﻪ ﺒﻬﻴﺎر ﻤدرﺴﻪ اطﻼع داد!

ﺨطر ﺴراﻴت زرد زﺨم ﺒﻪ دﻴﮕران ،ﭙس از دو ﺸﺒﺎﻨﻪ روز ﻤداوای ﭙﻤﺎد ﻀد ﺒﺎﮐﺘری ﻴﺎ ﻴﮏ ﺸﺒﺎﻨﻪ روز ﻤداوا ﺒﺎ داروی ﺨوراﮐﯽ ﻀد
ﺒﺎﮐﺘری) ،آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ( ﺒرطرف ﻤﯽ ﮔردد.

22

OMAHOITO-OPAS / PERSIA

ﺨون دﻤﺎغ
ﺨون دﻤﺎغ ﻤﻤﮑن اﺴت ﺨود ﺒﺨود اﺘﻔﺎق اﻓﺘد ،ﻴﺎ ﺒﻪ ﺴـﺒب اﺒﺘﻼ ﺒﻪ اﻨﻔﻠوآﻨزا ،ﺨﺎرج ﮐردن ﺸدﻴد ﺨﻠـط ﺒﻴﻨﯽ ،ﮐﻨدن ﺤﻔرﻩ دﻤﺎغ ﺒﺎ اﻨﮕﺸت،
آﺴﻴب واردﻩ ﺒر ﺒﻴﻨﯽ ﻴﺎ ﻓﺸﺎر ﺨون زﻴﺎد ﺒﺎﺸد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﺨون دﻤﺎغ ﻤﻤﮑن اﺴت ﺨﻴﻠﯽ ﺠزﺌﯽ و ﻓﻘط ﭽﻨد ﻗطرﻩ ﺨون از ﺒﻴﻨﯽ ﺠﺎری ﺸود ،ﻴﺎ ﺨوﻨرﻴزی ﺒﺴﻴﺎر ﺸدﻴدی ﺒﺎﺸد.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﺘﻤﺎم ﻝﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺨون ار از ﺒﻴﻨﯽ ﺒﻪ ﺒﻴرون ﻓﻴن ﮐﻨﻴد.
•
•
•

ﻤدت  15اﻝﯽ  30ﺜﺎﻨﻴﻪ ﺒدون وﻗﻔﻪ ﺒﻴﻨﯽ ار ﺘﺤت ﻓﺸﺎر ﻗرار دﻫﻴد.
ﺒﻪ ّ
ﻤدﺘﯽ ﺒﻪ وﻀﻌﻴت رﮐود ﺒﻴﺤرﮐت ﺒر ﺠﺎ ﺒﺎﻴﺴﺘﻴد و ﻗﺴﻤت ﺒﺎﻻی ﺒدن ار ﺒﻪ ﺴﻤت ﺠﻠو ﻨﮕﻬدارﻴد.
ﻤﺸﻤﻊ ﺨﻨﮏ ﻴﺎ ﮐﻴﺴﻪ ﻴﺨﯽ ار روی ﺒﻴﻨﯽ و ﭙﺸت ﮔردن ﺨود ﻗرار دﻫﻴد) .ﻤﺸﻤﻊ ﺴرد ﻴﺎ ﮐﻴﺴﻪ ﻴﺦ ار ﻤﺴﺘﻘﻴم روی ﭙوﺴت ﺒدن
ﻨﮕذارﻴد ،ﺒﻠﮑﻪ ﭙﺎرﭽﻪ ای ار ﺤﺎﻴل ﮐﻨﻴد(.

•
•

ﻴﮏ ﻴﺎ ﭽﻨد ﺘﮑﻪ ﻴﺦ در دﻫﺎﻨﺘﺎن ﻨﮕﺎﻩ دارﻴد ،ﺘﺎ ﺒﻪ اﻴن وﺴﻴﻠﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻓوﻗﺎﻨﯽ ﺤﻠق و ﭙﺸت ﺒﻴﻨﯽ ﺴرد ﺸوﻨد.
ﺒﻤدت دو ﺴﻪ روز ﺒﻌد از ﺨون دﻤﺎغ از اﻨﮕﺸت ﮐردن ﺒﻴﻨﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎی طﺎﻗت ﻓرﺴﺎ ،ﻏذاﻫﺎ و آﺸﺎﻤﻴدﻨﻴﻬﺎی داغ ،دوش آب
ّ
داغ ،ﺴوﻨﺎ و ﺨوردن ﻤﺸروﺒﺎت اﻝﮑﻠﯽ ﭙرﻫﻴز ﻨﻤﺎﺌﻴد.
ﺒرای ﭙﻴش ﮔﻴری از ﺨون دﻤﺎغ ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﻤﺨﺎط داﺨل ﺒﻴﻨﯽ ﺨود ار ﺘوﺴط روﻏن ُﮐﻨﺠد ،ﻗطرﻩ ﺒﻴﻨﯽ ﺤﺎوی وﻴﺘﺎﻤﻴن آ ﻴﺎ اﺴﭙری
ﻤﺨﺼوص ﻤرطوب ﮐردن ﺒﻴﻨﯽ ،ﮐﻪ در داروﺨﺎﻨﻪ در دﺴﺘرس ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد ،ﻤرطوب ﻨﮕﻬدارﻴد .ﺒرای ﮐﺴب اطﻼع ﺒﻴﺸﺘر در

•

•

در ﻫر
•
•
•

اﻴن ﺒﺎرﻩ ﺒﻪ داروﺨﺎﻨﻪ ﻤراﺠﻌﻪ ﮐﻨﻴد.
ﺒرای اﺤﺘﻴﺎط ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد از داروﺨﺎﻨﻪ "ﺘﺎﻤﭙوﻨﻬﺎﺌﯽ" ﻤﺨﺼوص ﺒﻴﻨﯽ ﺘﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴد ،ﺘﺎ در ﺼورت ﻝزوم ،ﺒوﺴﻴﻠﻪ آن ﺨوﻨرﻴزی ﺒﻴﻨﯽ
ار ﻤﺴدود ﻨﻤﺎﺌﻴد.
ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﺨون دﻤﺎغ ﺤدود  2اﻝﯽ  3ﺴﺎﻋت ﺒطول اﻨﺠﺎﻤد.
ﻤﮑر اًر ﺒﻪ ﺨون دﻤﺎغ دﭽﺎر ﺸوﻴد.
ﺨوﻨرﻴزی ﺒﻴﻨﯽ ﺨﻴﻠﯽ ﺸدﻴد ﺒﺎﺸد.
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ﺴوﺨﺘﮕﻴﻬﺎ
ﺴوﺨﺘﮕﻴﻬﺎی درﺠﻪ ّاول ﺴوﺨﺘﮕﻴﻬﺎی ﺴطﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨد؛ ﮐﻪ ﺒﺎﻋث ﺴرخ ﺸـدن رﻨﮓ ﭙوﺴت و آزردﮔﯽ ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ ﻤﯽ ﺸوﻨد .ﻤﺤل
ﺴوﺨﺘﮕﯽ درد و ﺴوزش دارد ،وﻝﯽ ﺘﺎول ﻨﻤﯽ زﻨد .اﻴن ﻨوع ﺴوﺨﺘﮕﯽ ﻤﻤﮑن اﺴت در اﺜر ﺘﺎﺒش آﻓﺘﺎب ﻴﺎ ﻤﺎﻴﻌﺎت داغ اﻴﺠﺎد ﺸود.
ﺴوﺨﺘﮕﯽ اﮔر ﺠزﺌﯽ ﺒﺎﺸد ،در ﺨﺎﻨﻪ درﻤﺎن ﻤﯽ ﺸود.
دوم از ﭙوﺴت ﮔذﺸﺘﻪ و ﻋﻤﻴق ﻤﯽ ﺸوﻨد .اﻴن ﻨوع ﺴوﺨﺘﮕﯽ ﻤﻤﮑن اﺴـت در اﺜر ﻤﺎﻴﻌﺎت داغ ،ﺒﺨﺎر آب ﻴﺎ
ﺴوﺨﺘﮕﻴﻬﺎی درﺠﻪ ّ
روﻏن داغ اﻴﺠﺎد ﺸود .ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ ﻗرﻤز ﻤﯽ ﺸود ،ورم ﻤﯽ ﮐﻨد ،ﺴوزش و درد ﺸدﻴدی دارد و ﺘﺎول ﻤﯽ زﻨد.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
ﺒﻤدت  15ﺘﺎ  30دﻗﻴﻘﻪ در آب ﺴرد ﻨﮕﻬدارﻴد ،ﺘﺎ ﺴوﺨﺘﮕﯽ وﺴﻌت ﻨﻴﺎﻓﺘﻪ و درد و ﺴوزش ﻨﻴز ﻗدری
• ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ ار ﻓو اًر ّ
ﺘﺴﮑﻴن ﭙﻴدا ﮐﻨد.
•
•
•
•

•
•
•

ﻝﺒﺎﺴﻬﺎ و زﻴور آﻻت ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ ،ﻤﺎﻨﻨد اﻨﮕﺸﺘر ار ﺒﻼﻓﺎﺼﻠﻪ از ﺘن در آورﻴد ﺘﺎ ﺒﻌداً ﺘورم ﺴوﺨﺘﮕﯽ اﻴﺠﺎد ﻤﺸﮑﻼت
ﺒﻴﺸﺘری در اﻴن ﮐﺎر ﻨﮑﻨد.
ﺘﺎوﻝﻬﺎ ار ﻨﺘرﮐﺎﻨﻴد.
ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن درد و ﺴوزش ﻤﯽ ﺘوان از ﻤﺴﮑﻨﻬﺎی ﺘب ﺒر ﻴﺎ ﻤﺴﮑﻨﻬﺎی ﻀد اﻝﺘﻬﺎب )(parasetamoli, ibuprofeeni
اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود.
در ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ از ﺒﺎﻨد ﭽرب اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد ﺘﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺒﺎز ﮐردن ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ﺒﺎﻨد ﺒﻪ ﭙوﺴت ﻨﭽﺴﺒﻴدﻩ ﺒﺎﺸد .روی
ﺒﺎﻨد ﭽرب ار ﻨﻴز ﺒﺎ ﺒﺎﻨد ﺨﺸﮏ ﭽﻨدﻴن ﭙوﺸـش ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ﮐﻨﻴد؛ و ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ار ﻫر دو ﺴﻪ روز ﻴﮑﺒﺎر ،ﻴﺎ ﻫر وﻗت ﮐﻪ ﻻزم
ﺸد ،ﺘﻌوﻴض ﻨﻤﺎﺌﻴد.
ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ ار از ﻤﺎﻝش و ﺨراش ﻤﺤﻔوظ ﻨﮕﻬدارﻴد و ﺘﺎ ﺤد ﻤﻘدور ﺤرﮐت ﻨدﻫﻴد.
ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ار ﺒﺎ اﺤﺘﻴﺎط و دﻗّت ﺒﺎز ﮐﻨﻴد .اﮔر ﺒﺎﻨد ﺒﻪ ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ ﭽﺴﺒﻴدﻩ ﺒﺎﺸدّ ،اول آن ار ﻗدری ﺒﺎ آب ﺨﻴس ﮐﻨﻴد ﺘﺎ
آﺴﺎﻨﺘر از ﭙوﺴت ﺠدا ﺸود.
ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ ار ﺒﺎ آب آﺸﺎﻤﻴدﻨﯽ ﺒﺎ دﻗّت ﺸﺴﺘﻪ و از آﺴﻴب ﻤﺤﻔوظ ﻨﮕﻬدارﻴد .ﺒﻌد از ﺒﻬﺒودی ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﭙوﺴت ﻤﺤل
ﺴوﺨﺘﮕﯽ ار ﺒﺎ ﭙﻤﺎد ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﭽرب ﮐﻨﻴد.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• اﻨدازﻩ ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ از ﮐف دﺴت ﺒزرﮔﺘر اﺴت و در آن ﺘﺎول و ﻴﺎ آﺴﻴﺒﻬﺎی دﻴﮕری دﻴدﻩ ﻤﯽ ﺸود.
•
•
•

ﺴوﺨﺘﮕﯽ در ﺼورت ،آﻝت ﺘﻨﺎﺴﻠﯽ ﻴﺎ ﻴﮑﯽ از ﻤﻔﺎﺼل ﺒدن رخ دادﻩ اﺴت.
ﺴوﺨﺘﮕﯽ ﻋﻔوﻨﯽ ﺸود؛ ﻴﺎ ﺒﻪ ﻋﺒﺎرت دﻴﮕر ﻤﺤل ﺴوﺨﺘﮕﯽ ﺨﻴﻠﯽ دردﻨﺎک و ﺒراﻓروﺨﺘﻪ ﮔردد ،ﺒوی ﺒدی از آن ﻤﺘﺼﺎﻋد ﺸود
ﻴﺎ ﻓرد ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺴوﺨﺘﮕﯽ ﺘب ﮐﻨد.
ﺴوﺨﺘﮕﯽ در ظرف دو ﻫﻔﺘﻪ ﺒﻬﺒود ﻨﻴﺎﺒد.
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ﺴﻴﻨوزﻴت )اﻝﺘﻬﺎب ﺴﻴﻨوﺴﻬﺎی ﮔوﻨﻪ ﻫﺎ(
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• رﻴزش ﻓ اروان ﺨﻠط از ﺒﻴﻨﯽ ﺒﻪ ﺒﻴرون و ﺒﻪ داﺨل ﺤﻠق و ﮔﻠو.
•
•
•

اﺤﺴﺎس درد و ﻓﺸﺎر زﻴﺎد در ﺒﺎﻻی ﮔوﻨﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻤﻌﻤوﻻً ﻫﻨﮕﺎم َﺨم ﺸدن ﺒﻪ ﺠﻠو ﺘﺸدﻴد ﺸدﻩ؛ وﻝﯽ اﻴن ﻋﺎرﻀﻪ ﺒرای ﻫﻤﻪ رخ
ﻨﻤﯽ دﻫد.
درد و اﺤﺴﺎس ﻓﺸﺎر در دﻨداﻨﻬﺎی ﻓﮏ ﻓوﻗﺎﻨﯽ ،ﮐﻪ ﻤﻤﮑن اﺴت در ﮐﺎﺴﻪ ﭽﺸم ﻨﻴز اﺤﺴﺎس ﮔردد.
اﺤﺴﺎس درد و ﻓﺸﺎر در ﮔوﻨﻪ ﻫﺎ ،از ﻋﻼﺌم ﺒﺎرز اﻨﻔﻠوآﻨزای ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﻨﻴز ﻤﯽ ﺒﺎﺸد.

اﮔر اﻴن ﻋﻼ ﺌم و ﻋوارض ﺸـدﻴد ﻨﺒﺎﺸﻨد ،ﻋﻤوﻤـﺎً اﺤﺘﻴﺎﺠﯽ ﺒﻪ ﺘﺠوﻴز آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ﻨﺨواﻫد ﺒود؛ ﺒﻠﮑﻪ ﻓﻘط ﺸـﻴوﻩ ﻤداوای ﺒﻴﻤﺎری
اﻨﻔﻠوآﻨزای ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﺒرای درﻤﺎن ﺒﻴﻤﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺴت .ﻋوارض ﺠزﺌﯽ اﮐﺜ ارً ﺒﻌد از ﭽﻨد روز ﺒرطرف ﻤﯽ ﺸوﻨد.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• اﺴﭙرﻴﻬﺎ و ﺴـﺎﻴر داروﻫﺎی ﻀد ﻫﻴﺴﺘﺎﻤﻴن ،ﮐﻪ ﻤوﺠب ﮐﺎﻫش ﻏﺸﺎی ﻤﺨﺎط ﺒﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨد ،ﻤﻤﮑن اﺴت ﻤوﺠب ﺘﻘﻠﻴل ﺒﻌﻀﯽ از
ﻋوارض اﻴن ﺒﻴﻤﺎری ﺸوﻨد.
• ﺸﺴﺘﺸوی ﺒﻴﻨﯽ ﺒﺎ ﻗوری ﻤﺨﺼوص) .ﻗوری ﺒﻪ ﺸﮑل ﮐرﮔدن اﺴت ،ﺒﻬﻤﻴن ﺠﻬت  sarvikuonoﺨواﻨدﻩ ﻤﯽ ﺸود(.
•
•

ﻨوﺸﻴدن آﺸﺎﻤﻴدﻨﻴﻬﺎی ﻓ اروان.
اﺴﺘﻔﺎدﻩ از داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن ﺘب ﺒر ﻴﺎ ﻤﺴﮑﻨﻬﺎی ﻀد اﻝﺘﻬﺎب ) ،(parasetamoli, ibuprofeeniطﺒق دﺴﺘورات اﺴﺘﻔﺎدﻩ
از آﻨﻬﺎ.

در ﻫر
•
•
•

ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
درد ﺨﻴﻠﯽ ﺸدﻴد ﺒﺎﺸد.
ﻤدﺘﯽ ﺒﻴش از ﭙﻨﺞ روز اداﻤﻪ ﭙﻴدا ﮐﻨد.
ﺘب ﺒﻪ ّ
ﺤﺎل ﻋﻤوﻤﯽ ﺒﻴﻤﺎر رو ﺒﻪ ﻀﻌف رود.

•

ﺒﺎ وﺠود درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ،ﻋوارض ﺒﻴﻤﺎری ﺒرطرف ﻨﮕردﻨد.

ﻋﻤوﻤﺎً ﺒﺎﻴد ﺤداﻗل ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺸروع اﻨﻔﻠوآﻨ از ﮔذﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ﺘﺎ ﺴﻴﻨوزﻴت اﺤﺘﻴﺎج ﺒﻪ ﻤداوای ﭙزﺸﮏ ﭙﻴدا ﮐﻨد .درد ﮔوﻨﻪ ﺨﻔﻴﻔﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘر از ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺸروع آن ﮔذﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ،ﻨﻴﺎزی ﺒﻪ درﻤﺎن ﭙزﺸﮏ ﻨدارد ،و ﻨﺒﺎﻴد ﺒﻴﻬودﻩ ﺴﻌﯽ ﺸود ﺘﺎ ﺒﺎ آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ﻤﻌﺎﻝﺠﻪ
ﮔردد .اﮐﺜر اﻝﺘﻬﺎﺒﻬﺎی ﮔوﻨﻪ ﺒدون اﺴﺘﻔﺎدﻩ از آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ﺒﻬﺒود ﭙﻴدا ﻤﯽ ﮐﻨﻨد.
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ﮐﻨﻪ زدﮔﯽ" ،ﻤﺎﻴت" زدﮔﯽ
وﻗﺘﯽ ﺒﻪ ﻋﻠﻔزار و ﻴﺎ ﺼﺤ ار ﻤﯽ روﻴد ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﭽﮑﻤﻪ و ﺸـﻠوار ﺒﻠﻨد ﺒﻪ ﭙﺎ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد .ﻫﻤﭽﻨﻴن ﺴـﺎق ﺠوراﺒﻬﺎی ﺨود ار ﺒﻪ روی
ﭙﺎﭽﻪ ﺸﻠوار ﺒﮑﺸﻴد .از ﻝﺒﺎﺴﻬﺎی رﻨﮓ روﺸن اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد ،ﺘﺎ ﮐﻨﻪ ﻫﺎی روی ﻝﺒﺎس ﺸﻤﺎ ﺒﻬﺘر دﻴدﻩ ﺸـوﻨد .ﻗﺒل از اﻴﻨﮑﻪ ﺒﻪ داﺨل
ﺴﺎﺨﺘﻤﺎن ﺒروﻴد ،ﻝﺒﺎﺴﻬﺎ ار ﺨوب ﺘﮑﺎن دﻫﻴد .ﺒدﻨﺘﺎن ار ﺨوب ﺒﺎزدﻴد ﮐردﻩ و ﮐﻨﻪ ﻫﺎﺌﯽ ار ﮐﻪ ﺒﻪ ﺒدﻨﺘﺎن ﭽﺴﺒﻴدﻩ اﻨد از روی ﭙوﺴﺘﺘﺎن
ﺒردارﻴد .ﮐﻨﻪ ﻫﺎ ﻤﻤﮑن اﺴت از ﭙوﺴت ﺤﻴواﻨﺎت ﺨﺎﻨﮕﯽ ﻨﻴز ﺒﻪ ﺒدن اﻨﺴﺎن اﻨﺘﻘﺎل ﭙﻴدا ﮐﻨﻨد.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• ﺒرای ﺠدا ﮐردن ﮐﻨﻪ از ﭙوﺴت ﺒدن ،ﺒﺎ ﺴر اﻨﮕﺸﺘﺎن آﻨ ار از ﻨزدﻴﮏ ﭙوﺴت ﮔرﻓﺘﻪ و از ﭙوﺴت ﺒدن ﺨﺎرج ﮐﻨﻴد .دﻗّت ﮐﻨﻴد ﮐﻪ
ﺸﮑم ﮐﻨﻪ ار در ﻫﻨﮕﺎم ﺠدا ﮐردن آن ﻓﺸـﺎر ﻨدﻫﻴد .ﻤوﭽﻴﻨﻪ ﻴﺎ اﻨﺒرﻫﺎی ﻤﺨﺼـوﺼﯽ ﺒرای ﺠدا ﮐردن ﮐﻨﻪ از ﭙوﺴت ﺒدن ،در
داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﻤوﺠود اﺴت.
•
•
•

ﻤﺤل ﮐﺎز ﮐﻨﻪ ار ﺒﺎ ﻤواد ﻀدﻋﻔوﻨﯽ ﺘﻤﻴز ﮐﻨﻴد.
ﺒرای ﻓروﻨﺸﺎﻨدن ورم و ﻴﺎ ﺘﺴـﮑﻴن درد ﻤﺤل ﮔﺎز ﮐﻨﻪ ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد از ﮐﻤﭙرس ﺴـرد ،و در ﺼورت ﻨﻴﺎز ،از داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن
اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤﺎﺌﻴد.
ﺒﻌد از ﺠدا ﮐردن ﮐﻨﻪ ،ﻋﻼﺌم و ﻋوارﻀﯽ ﮐﻪ در ﭙوﺴت ﺒدن ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨد ار ﺒﺎ دﻗّت زﻴر ﻨظر داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد .ﻗرﻤز ﺸدن
ﻤﺤل ﮔﺎز ﮐﻨﻪ واﮐﻨش ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﺒدن اﺴت ،ﮐﻪ ﭙس از ﮐﻨدن ،در ﻫﻤﺎن روز ﻨﻤودار ﺸدﻩ ،وﻝﯽ زود ﺒرطرف ﻤﯽ ﮔردد.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• در اطراف ﻤﺤل ﮔﺎز ﮐﻨﻪ و ﻴﺎ در ﺠﺎی دﻴﮕر ﺒدن ﻀﺎﻴﻌﻪ ﭙوﺴﺘﯽ داﻴرﻩ ﺸﮑﻠﯽ ﺒﻪ ﻗطر ﺤداﻗل ﭙﻨﺞ ﺴﺎﻨﺘﯽ ﻤﺘر ﺒروز ﮐردﻩ و
•

رو ﺒﻪ ﭙﺨش ﺸدن ﺒﺎﺸد .اﻴن ﻀﺎﻴﻌﻪ ﻤﻤﮑن اﺴت دارای رﻨﮓ ﻴﮑﺴﺎﻨﯽ ﻨﻴز ﺒﺎﺸد.
ﺤﺴﯽ و ﺒﯽ ﺤرﮐﺘﯽ ﻋﺼﺒﯽ
ﺒﻌد از ﮐﻨدن ﮐﻨﻪ؛ ﺘب ،ﺤﺎل ﺘﻬوع ﻴﺎ ﺴـردرد ﭙدﻴد آﻴد ،ﻋوارﻀﯽ در ﻤﻔﺎﺼـل ﻤﺸـﻬود ﺸود ﻴﺎ ﺒﯽ ّ
ﻋﺎرض ﺸود.
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ﺸﭙش ﺴر
ﺸﭙش ﺴر ﺒﻪ ﻨدرت ﺒﺎ ﭽﺸم ﻤﺸﺎﻫدﻩ ﻤﯽ ﺸود .ﺒرای ﭙﯽ ﺒردن ﺒﻪ وﺠود ﺸﭙش ﺴر ،ﺒﺎﻴد ﺒﺎ ﺸﺎﻨﻪ ای ﺒﺎ دﻨداﻨﻪ ﻫﺎی رﻴز ﻓﺸردﻩ ﺒﻬم ،ﮐﻪ
"ﺸﺎﻨﻪ ﺸﭙش" ﻨﺎﻤﻴدﻩ ﻤﯽ ﺸود ،ﻤوﻫﺎی ﺴر ار روی ﻴﮏ ﺒرگ ﮐﺎﻏذ ﺴﻔﻴد ﺸﺎﻨﻪ زد .ﺒﻪ اﻴن ﺘرﺘﻴب ،ﺸﭙﺸﻬﺎی ﺴﻴﺎﻩ ار روی ﮐﺎﻏذ ﺴﻔﻴد ﺒﻪ
آﺴﺎﻨﯽ ﻤﯽ ﺘوان ﺘﺸﺨﻴص داد .اﻴن ﺘﺸﺨﻴص دال ﺒر وﺠود رﺸﮏ )ﺘﺨم ﺸﭙش ﺒﻪ رﻨﮓ روﺸن( ﻨﻴز ﻤﯽ ﺒﺎﺸد" .ﺸﺎﻨﻪ ﺸﭙش" ار ﻤﯽ ﺘوان
از داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﺘﻬﻴﻪ ﻨﻤود.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﺸﭙش ﺴر ﻤﺤل رﻴﺸﻪ ﻤو ار در ﭙوﺴت ﮔﺎز ﮔرﻓﺘﻪ و در ﻨﺘﻴﺠﻪ ﺨﺎرش اﻴﺠﺎد ﻤﯽ ﺸود.
• ﺒر اﺜر ﺨﺎراﻨدن ﭙوﺴت ﺴر ،ﺒﻪ ﺴﻬوﻝت ﻋﻔوﻨت ﭙوﺴﺘﯽ ﻨﺎﺸﯽ از ﺒﺎﮐﺘری و زرد زﺨم ﻋﺎرض ﻤﯽ ﺸود.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
•

•

ﺸﺎﻤﭙوی
o
o
o

ﺸﭙش
در ﻤوﻗﻊ ﺸﺴﺘن ﺴر ﺒﺎ ﺸﺎﻤﭙوی ﺸﭙش ،ﺒﺎﻴد ﺸﺎﻤﭙو ﺤدود دﻩ دﻗﻴﻘﻪ روی ﺴر ﺒﺎﻗﯽ ﺒﻤﺎﻨد و ﺒﻌد آن ار آب ﮐﺸﻴد.
ﺸﺴﺘﺸو ﺒﺎ ﺸﺎﻤﭙوی ﺸﭙش ﺒﺎﻴد ﻤﺠدداً ﺒﻌد از ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺘﮑرار ﮔردد.
اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﺸﺎﻤﭙوی "ﭙِرِﻤﺘرﻴﻨﯽ" ) (permetriiniﺒرای ﮐودﮐﺎن ﺒﻴش از ﺸش ﻤﺎﻩ ﻤﻨﺎﺴب ﻤﯽ ﺒﺎﺸد.

 oاﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﺸﺎﻤﭙوی "ﻤﺎﻻﺘﻴوﻨﯽ" ) (malationiﺒرای ﮐودﮐﺎن ﺒﻴش از دو ﺴﺎل ﻤﻨﺎﺴب اﺴت.
 oدر اﻴن روش درﻤﺎن ﻤﯽ ﺘوان از ﻤﺤﻠول "ﻤﺎﻻﺘﻴوﻨﯽ" ﻨﻴز اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود؛ ﺒﻪ اﻴن ﺼورت ﮐﻪ ﻤﺤﻠول ار ﺒﻪ ﻤوﻫﺎی ﺴر
ﺴﻨﯽ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﻤﺤﻠول "ﻤﺎﻻﺘﻴوﻨﯽ"
ﻤﺎﻝﻴدﻩ و ﺒﻌد از دوازدﻩ ﺴﺎﻋت ﻤوﻫﺎ ار ﺒﺎ ﺸﺎﻤﭙوی ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﺸـﺴت .ﻤﺤدودﻴﺘﻬﺎی ّ
ﻫﻤﺎﻨﻨد ﻤﺤدودﻴﺘﻬﺎی ﺸﺎﻤﭙوی اﻴن ﻤﺎدﻩ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد.
ﻤﺤﻠوﻝﻬﺎ
ﻤدت زﻤﺎﻨﯽ ﺼﺒر ﮐردﻩ ﺘﺎ ﻤﺤﻠول ﺘﺄﺜﻴر ﮐﻨد؛
 oﻤﺤﻠول ار ﺒﻪ ﻤوﻫﺎ و ﭙوﺴت ﺴر ﻤﺎﻝﻴدﻩ ،و ﺒﻨﺎ ﺒﻪ دﺴـﺘور ﻤﺼرف آنّ ،
ﺴﭙس ﺴر ار ﺒﺎ ﺸﺎﻤﭙوی ﻤﻌﻤوﻝﯽ ﺸﺴت.
 oدر ﺼورت ﻝزوم ،اﻴن درﻤﺎن ار ﺒﻌد از  7اﻝﯽ  10روز ﻤﺠدداً ﺘﮑرار ﺸود.
 oﺸﻴوﻩ ﮐﺎرﺒرد ﻤﺤﻠوﻝﻬﺎ ﺒﻪ اﻴن ﺘرﺘﻴب اﺴت ﮐﻪ ﺘرﮐﻴﺒﺎت ﺴﻴﻠﻴﮑوﻨﻬﺎی ﻤﺨﺘﻠف ﻤوﺠود در ﻤﺤﻠول ،راﻩ ﺘﻨﻔس ﺸﭙﺸﻬﺎ و

•
•
•

•

رﺸﮑﻬﺎ ار ﻤﺴدود ﮐردﻩ ،و ﻨﺘﻴﺠﺘﺎً آﻨﻬﺎ ار ﺨﻔﻪ ﻤﯽ ﮐﻨد.
ﺴﻨﯽ ﻤﻨﺎﺴب اﺴت؛ ﺒرای ﻤﺎدران ﺒﺎردار ﻴﺎ ﺸﻴردﻩ ﻨﻴز ﺘﺠوﻴز ﻤﯽ ﺸود.
 oﺘرﮐﻴﺒﺎت ﺴﻴﻠﻴﮑوﻨﯽ ﺒرای ﻫر ّ
ﻫﻤﭽﻨﻴن ﺒرای ﺒﻴرون آوردن رﺸﮑﻬﺎ از ﻤوی ﺴر ﻨﻴز ﻤﯽ ﺘوان از ﺸﺎﻨﻪ ﻫﺎی دﻨداﻨﻪ رﻴز ﻴﻌﻨﯽ "ﺸﺎﻨﻪ ﺸﭙش" اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐرد.
ﮐﻼﻩ و ﻤﻼﻓﻪ ﻫﺎی ﺒﻴﻤﺎر ﺒﺎﻴد ﺒﺎ ﭙودر ﻝﺒﺎﺴﺸوﺌﯽ در آب  60درﺠﻪ ﺸﺴﺘﻪ ﺸوﻨد.
ﺒرای از ﺒﻴن ﺒردن ﺸﭙش و رﺸﮏ در ﻝﺒﺎﺴﻬﺎ و وﺴﺎﻴل ﻏﻴرﻗﺎﺒل ﺸﺴﺘﺸو ،ﻤﯽ ﺘوان آﻨﻬﺎ ار ﺒرای دو ﻫﻔﺘﻪ در ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎی ﻨﺎﻴﻠون
ﻤدت ﻴﮏ ﺸﺒﺎﻨﻪ
ﻤدت ﺸﭙﺸﻬﺎ ﻤﯽ ﻤﻴرﻨد .راﻩ دﻴﮕر اﻴن اﺴت ﮐﻪ اﻴن وﺴﺎﻴل و ﻝﺒﺎﺴﻬﺎ ار ﺒرای ّ
ﺒﯽ ﻤﻨﻔذ ﮔذاﺸت .در طول اﻴن ّ
روز در "ﻓرﻴزر" )دﻤﺎی  18درﺠﻪ زﻴر ﺼﻔر( ﻨﮕﻬداﺸت.
ﺒﺎ وﺠود اﻴﻨﮑﻪ ﺸﭙش اﻨﺴﺎن ﺒﻪ ﻨدرت در ﺤﻴواﻨﺎت ﻴﺎﻓت ﻤﯽ ﺸود ،ﺒﺎ اﻴن ﺤﺎل ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ ﺴﮓ ﺨﺎﻨﮕﯽ ﺒﻴﻤﺎر ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ
ﺸﭙش ار ﻨﻴز ﺒﺎ ﺸﺎﻤﭙوی ﻀد ﺸﭙش ﻤﺨﺼوص ﺴﮕﻬﺎ ﺸﺴت.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﻀﺎﻴﻌﺎت ﭙوﺴﺘﯽ در ﺴر ﺒﻴﻤﺎر ﭙدﻴد آﻴﻨد.
•

ﺒﺎ وﺠود درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ،ﺸﭙش و رﺸﮏ از ﻤﻴﺎن ﻨرود.

ﺒﻪ ﺨﺎطر داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ ﻤراﺘب ار ﺒﻪ ﻤﻬد ﮐودک و ﻤدرﺴﻪ اطﻼع دﻫﻴد!

در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﻴﻤﺎر داﻨش آﻤوز ﻤدرﺴﻪ ﺒﺎﺸد ،ﺒﺎﻴد ﻤراﺘب ار ﺒﻪ ﺒﻬﻴﺎر ﻤدرﺴﻪ اطﻼع داد!
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"اﻓﺘﺎﻝﻤﯽ" ﻴﺎ ﻋﻔوﻨت ﭽﺸم) ،اﻝﺘﻬﺎب ﻏﺸﺎی داﺨﻠﯽ ﭙﻠﮑﻬﺎ(
ﻋﻔوﻨت ﭽﺸم ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﻪ ﭽﻨدﻴن دﻝﻴل ﻤﺨﺘﻠف ﺒﺎﺸد .اﻝﺘﻬﺎب ﻏﺸﺎی داﺨﻠﯽ ﭙﻠﮑﻬﺎ )ﻗرﻤزی ،ﺘرﺸﺢ و ﺴوزش ﭽﺸم( ،ﮐﻪ در راﺒطﻪ ﺒﺎ
ﺴرﻤﺎﺨوردﮔﯽ ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨد ،ﭙس از ﭽﻨد روز ﮐﻪ ﺴرﻤﺎﺨوردﮔﯽ ﺒﻬﺒود ﻴﺎﻓت ،آن ﻫم ﺨود ﺒﺨود ﺒرطرف ﻤﯽ ﮔردد؛ و در اﮐﺜر اﻴن
ﻤوارد اﺤﺘﻴﺎﺠﯽ ﺒﻪ ﻤراﺠﻌﻪ ﺒﻪ ﭙزﺸﮏ ﻨﻤﯽ ﺒﺎﺸد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
•
•
•
•

ﺴرخ ﺸدن و ﻴﺎ ﺴوزش ﭽﺸم.
ﺘرﺸﺤﺎت ﭽﺴﺒﻨدﻩ ،ﮐﺸﯽ و ﭽرﮐﻴن از ﭽﺸم.
ﭽﺴﺒﻴدن ﭙﻠﮑﻬﺎ ﺒﻪ ﻴﮑدﻴﮕر و ﻤﺸﮑل ﺒﺎز ﮐردن آﻨﻬﺎ.
ﻨﻤﻨﺎک ﺸدن ﭽﺸم.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
•
•

اﻝﺘﻬﺎب ﺠزﺌﯽ ﻏﺸﺎی داﺨﻠﯽ ﭙﻠﮑﻬﺎ ،ﺒﻌد از ﭽﻨد روز ﺨودش ﺒرطرف ﺸدﻩ و اﺤﺘﻴﺎﺠﯽ ﺒﻪ ﺘﺠوﻴز آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ﻨﻴﺴت.
در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﭽﺸم ﺘرﺸﺤﺎت ﭽرﮐﻴن دارد ،آﻨﻬﺎ ار ﭙﺎک ﮐﻨﻴد.
 oﺒرای ﭙﺎک ﮐردن ﭽرک ﭽﺸم از آب ﺠوﺸﻴدﻩ و ﺴرد ﺸدﻩ )آب ﻤﻘطر( و ﭙﻨﺒﻪ و ﻴﺎ ﮔﺎز ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد.
 oﺒرای اﻴن ﮐﺎر دﺴﺘﻬﺎ ار ﺒﺎ دﻗّت ﺸـﺴﺘﻪ و ﺴﭙس ﭙﻨﺒﻪ ﻴﺎ ﮔﺎز ﻤرطوب ار از ﮔوﺸﻪ ﺨﺎرﺠﯽ ﭽﺸم ﺒﻪ ﺴﻤت ﺒﻴﻨﯽ ﮐﺸﻴدﻩ
و ﭙﻠﮏ ار ﺘﻤﻴز ﻨﻤﺎﺌﻴد .ﻫر دﻓﻌﻪ ﮐﻪ اﻴن ﮐﺎر ار اﻨﺠﺎم ﻤﯽ دﻫﻴد ،از ﭙﻨﺒﻪ و ﻴﺎ ﮔﺎز ﺠدﻴدی اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد.

•
•

ﻋﻤل ﺘﻤﻴز ﮐردن ﭽﺸم ار ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ ﺒﺎ دﻗّت و روز ﺴﻪ ﺒﺎر؛ و در ﺼورت ﻨﻴﺎز ،ﭽﻨدﻴن ﺒﺎر ﺒﻴﺸﺘر ﺘﮑرار ﮐﻨﻴد.
ﭙﺎک ﮐردن ﺘرﺸﺤﺎت ﭽرﮐﻴن ﭽﺸم رﺸد ﺒﺎﮐﺘرﻴﻬﺎ ار ﮐم ﮐردﻩ و از ﭙﺨش ﺸدن آﻨﻬﺎ ﺠﻠوﮔﻴری ﻤﯽ ﻨﻤﺎﻴد.

در ﻫر
•
•
•
•

ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﭽﺸم دردﻨﺎک ﺸدﻩ ﺒﺎﺸد و ﻨور ﺒﺎﻋث آزردﮔﯽ آن ﻤﯽ ﺸود.
اطراف ﭽﺸم ﻤﺘورم ﺸود.
ﻤﻴزان دﻴد ﭽﺸم ﮐم ﺸود.
اﻝﺘﻬﺎب در ظرف ﭽﻨد روز ﺒرطرف ﻨﮕردد.
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ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی آﻤﻴزﺸﯽ
ﮐﻠﻴﻪ ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی آﻤﻴزﺸﯽ از طرﻴق ﻋﻤل آﻤﻴزش ﺒﻪ دﻴﮕری ﺴراﻴت ﻤﯽ ﮐﻨﻨد .ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎ آﻤﻴزﺸﯽ ﻋﺒﺎرﺘﻨد از:
ﺘﻘرﻴﺒﺎً ّ
" oﮐﻼﻤﻴدﻴﺎ" )(klamydia
" oﮐﻨدﻴﻠوم" )(kondylooma
 oﺴﻴﻔﻴﻠﻴس )(syfilis
 oﺴوزاک ﻴﺎ "ﮔوﻨورﻩ" )(gonorrea
 oﺘﺒﺨﺎل ﺘﻨﺎﺴﻠﯽ )(genitaaliherpes
 oوﻴروس ﻨﻘص اﻴﻤﻨﯽ اﻨﺴﺎنِ ،اﻴدز )ﺴﻨدروم ﻨﻘص اﻴﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺒﯽ( )(HIV-infektio, AIDS
ﻫﻤﭽﻨﻴن ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻝﺘﻬﺎب ﻗﺎرﭽﯽ ﻤﻬﺒل ،ﺠرب ﻴﺎ ﮔﺎل و ﻫﭙﺎﺘﻴت ِب ار ﻨﻴز ﺠزو ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی آﻤﻴزﺸﯽ ﻗﻠﻤداد ﻤﯽ ﮐﻨﻨد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﻫر ﻴﮏ از ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی آﻤﻴزی ﻤﻤﮑن اﺴت در آﻏﺎز ﺒدون ﻫﻴﭻ ﻋﺎرﻀﻪ و ﻋﻼﻤﺘﯽ ﺒﺎﺸد .اﻴن دورﻩ ﺒدون ﻋﺎرﻀﻪ اﻤﮑﺎن دارد
ﺤﺘّﯽ ﭽﻨدﻴن ﺴﺎل ﺒﻪ طول اﻨﺠﺎﻤد.
• ﺴوزش در ﻫﻨﮕﺎم ادرار و ﻴﺎ درد زﻴر ﺸﮑم.
•
•

ﺘرﺸﺢ ﭽرک از ﻤﺠرای ادرار.
ﭙدﻴد آﻤدن زﺨم و ﻀﺎﻴﻌﺎت در ﻏﺸﺎی ﻤﺨﺎطﯽ آﻝت ﺘﻨﺎﺴﻠﯽ.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
•

ﻫر ﭽﻪ زودﺘر ﺒﻪ وﺠود ﺒﻴﻤﺎری ﭙﯽ ﺒردﻩ ﺸود ،ﻨﺘﻴﺠﻪ ﺒﻬﺘری از درﻤﺎن ﮔرﻓﺘﻪ ﺨواﻫد ﺸـد .ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎﺌﯽ ﻤﺎﻨﻨد "ﮐﻼﻤﻴدﻴﺎ"،
ﺴﻴﻔﻴﻠﻴس و ﺴوزاک ﺒﺎ ﺘﺠوﻴز آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ درﻤﺎن ﻤﯽ ﺸـوﻨد .اﺒﺘﻼ ﺒﻪ وﻴروس ﻨﻘص اﻴﻤﻨﯽ اﻨﺴﺎن ) (HIVدرﻤﺎن اﺴﺎﺴﯽ
ﻨدارد؛ وﻝﯽ ﺒﺎ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از داروﻫﺎی اﻤروزﻩ ﻤﯽ ﺘوان ﺴرﻋت ﭙﻴﺸرﻓت اﻴن وﻴروس ار در ﺒدن ﻤﻬﺎر و ﮐﻨد ﮐرد؛ و ﺒﻪ اﻴن
ﺘرﺘﻴب ،دوران ﺒدون ﻋﺎرﻀﻪ ﺒﻴﻤﺎر ﻨﺎﻗل وﻴروس ار طوﻻﻨﻴﺘر ﻨﻤود.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم ادرار ﺴوزش دارﻴد ،از ﻤﺠرای ادرار ﭽرک ﺘرﺸﺢ ﻤﯽ ﺸود ﻴﺎ زﺨم و ﻀﺎﻴﻌﺎﺘﯽ در ﻏﺸﺎی ﻤﺨﺎطﯽ آﻝت
ﻤدت دو ﺴﻪ روز ﻤورد ﻤﻌﺎﻴﻨﻪ و آزﻤﺎﻴش ﻗرار ﮔﻴرﻨد.
ﺘﻨﺎﺴﻠﯽ ﭙدﻴدار ﺸدﻩ اﺴت .ﻋﻼﺌم ﻤذﮐور ﻓوق ،ﺒﺎﻴﺴﺘﯽ در ظرف ّ
• اﮔر ﺒدون اﺴﺘﻔﺎدﻩ از وﺴﺎﺌل ﭙﻴﺸﮕﻴری ﺒﺎ ﺸﺨﺼﯽ ﻨزدﻴﮑﯽ ﮐردﻩ اﻴد ،و ﺤدس ﻤﯽ زﻨﻴد ﮐﻪ ﺸﺎﻴد ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺒﻴﻤﺎری آﻤﻴزﺸﯽ ﺸدﻩ
ﺒﺎﺸﻴد .در اﻴن ﻤورد ﮐﺎﻓﯽ اﺴت ﮐﻪ در ظرف ﭽﻨد ﻫﻔﺘﻪ ﺒرای ﻤﻌﺎﻴﻨﻪ ﺒﻪ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﻤراﺠﻌﻪ ﮐﻨﻴد.
در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺘردﻴد دارﻴد ﮐﻪ از طرﻴق ﻨزدﻴﮑﯽ ﺒﺎ دﻴﮕران ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺒﻴﻤﺎری آﻤﻴزﺸﯽ ﺸدﻩ اﻴد ،ﺒرای ﺠﻠوﮔﻴری از اﻤﮑﺎن ﭙﺨش
ﺒﻴﻤﺎری ،ﻫﻨﮕﺎم آﻤﻴزش از ﮐﺎﻨدوم )ﺤﻔﺎظ ﻻﺴﺘﻴﮑﯽ( اﺴـﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤﺎﺌﻴد .در ﻫر ﺼورت ،در ﻤواﻗﻊ رواﺒط ﺠﻨﺴﯽ ﻤوﻗت ،ﻫﻤﻴﺸﻪ از
ﮐﺎﻨدوم اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد! اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﺼﺤﻴﺢ از ﮐﺎﻨدوم ،روش ﻤطﻤﺌﻨﯽ ﺒرای ﭙﻴﺸﮕﻴری از ﭙﺨش ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی آﻤﻴزﺸﯽ از راﻩ آﻝت ﺘﻨﺎﺴﻠﯽ ﻤﯽ
ﺒﺎﺸد .ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی آﻤﻴزﺸﯽ ﻤﯽ ﺘواﻨﻨد از راﻩ دﻫﺎن و ﻴﺎ ﻤﻘﻌد ﻫم ﺒﻪ دﻴﮕران ﺴراﻴت ﮐﻨﻨد!

ﺠرب ﻴﺎ ﮔﺎل
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ﻋﺎﻤل اﻴﺠﺎد ﺠرب ﮐﻨﻪ ای ﺒﻪ طول  0,3اﻝﯽ  0,5ﻤﻴﻠﯽ ﻤﺘر اﺴـت ،ﮐﻪ ﮔوﻨﻪ ای از ﻋﻨﮑﺒوﺘﻴﺎن ﻤﯽ ﺒﺎﺸـد و "ﮐﻨﻪ ﺠرب" ﻨﺎم دارد .ﺠرب
واﮔﻴر اﺴت و از طرﻴق ﺘﻤﺎس ﻨزدﻴﮏ ،از ﺒﻴﻤﺎری ﺒﻪ اﻨﺴﺎن دﻴﮕر ﺴراﻴت ﻤﯽ ﮐﻨد .ﺒرای اﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﺠرب ﻓﻘط ﻴﮏ ﮐﻨﻪ ﻤﺎدﻩ ﮐﺎﻓﯽ اﺴت.
اﻤﺎ اﻤﮑﺎن اﻴن ﻫﺴت
ﮐﻨﻪ ﺠرب ﻨﻤﯽ ﺘواﻨد ﺼرﻓﺎً از طرﻴق ﺘﻤﺎﺴﻬﺎی ﮐوﺘﺎﻫﯽ ﻤﺎﻨﻨد ﻓﺸردن دﺴت ،از ﻓردی ﺒﻪ دﻴﮕری اﻨﺘﻘﺎل ﭙﻴدا ﮐﻨدّ .
ﮐﻪ ﺠرب از ﻤﻼﻓﻪ و ﻴﺎ ﻝﺒﺎﺴﻬﺎی ﺒﻴﻤﺎر ﻤﺒﺘﻼ ،ﺒﻪ ﻓرد ﺴﺎﻝﻤﯽ ﺴراﻴت ﮐﻨد؛ ﭽون ﮐﻨﻪ ﺠرب ﻤﯽ ﺘواﻨد ﻴﮑﯽ دو ﺸﺒﺎﻨﻪ روز در ﺨﺎرج از
ﭙوﺴت اﻨﺴﺎن زﻨدﻩ ﺒﻤﺎﻨد .ﮐﻨﻪ ﺠرب اﻨﺴﺎﻨﯽ ﻗﺎﺒل ﺴراﻴت ﺒﻪ ﺤﻴواﻨﺎت ﻨﻴﺴت؛ و ﻫﻤﻴﻨطور ﮐﻨﻪ ﺠرب ﺤﻴواﻨﺎت ﻫم ﺒﻪ اﻨﺴﺎن اﻨﺘﻘﺎل ﭙﻴدا
ﻤدت دﻫﻠﻴزی در ﻻﻴﻪ ﺴﺨت ﭙوﺴت ﮐﻨدﻩ و در آﻨﺠﺎ ﺤدود
ﻨﻤﯽ ﮐﻨد .ﮐﻨﻪ ﻤﺎدﻩ ﻴﮏ ﻤﺎﻩ در زﻴر ﭙوﺴت زﻨدﮔﯽ ﻤﯽ ﮐﻨد؛ و در اﻴن ّ
ﺸﺴت اﻝﯽ ﻨود ﺘﺨم ﻤﯽ ﮔذارد .ﺴﻪ اﻝﯽ ﺸش ﻫﻔﺘﻪ ﺒﻌد از ﺴراﻴت ﮐﻨﻪ ﺠرب ،دﺴﺘﮕﺎﻩ ﺒدن ﺒر ﻋﻠﻴﻪ ﮐﻨﻪ و ﺘرﺸﺤﺎت آن واﮐﻨش ﻨﺸﺎن
دادﻩ و ﭙﺎدﺘن )آﻨﺘﯽ ﺒﺎدی( ﻤﯽ ﺴﺎزد ،و در ﻨﺘﻴﺠﻪ "ﺨﺎرش ﺠرب" در ﺒدن ﺸروع ﻤﯽ ﮔردد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﺨﺎرﺸﻬﺎی ﺸﺒﺎﻨﻪ.

• در اﺜر ﺨﺎراﻨدن و ﺨراﺸﻬﺎی واردﻩ از آن ،در ﺴطﺢ ﭙوﺴـت ﺒﻴﻤﺎر ،ﻤﺨﺼوﺼﺎً در ﺒﻴن اﻨﮕﺸﺘﺎن ،ﮐف دﺴت و ﺴﺎﻋد؛ و
ﻫﻤﭽﻨﻴن در ﭙﺎﻫﺎی ﮐودﮐﺎن ﺨردﺴﺎل ،دﻫﻠﻴزﻫﺎی ﮐﻨدﻩ ﺸدﻩ ﺘوﺴط ﮐﻨﻪ ﻤﺎدﻩ ﺒﻪ طول ﻨﻴم اﻝﯽ ﻴﮏ ﺴﺎﻨﺘﻴﻤﺘر ﭙدﻴدار ﻤﯽ ﺸوﻨد؛ و
در ﻴﮏ ﺴر دﻫﻠﻴز ،ﺨود ﮐﻨﻪ ﺒﺼورت ﻨﻘطﻪ ﮐوﭽﮏ و ﺨﺎﮐﺴﺘری رﻨﮕﯽ ﻗﺎﺒل رؤﻴت اﺴت.
ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
•
•

•
•

ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﺒﻴﻤﺎری ﺠرب در ﻴﮑﯽ از اﻓراد ﺨﺎﻨوادﻩ ،ﻤﻬد ﮐودک ﻴﺎ ﻤدرﺴـﻪ ﺒﭽﻪ ﻫﺎ ،ﺘوﺴط ﭙزﺸﮑﯽ ﺘﺸﺨﻴص دادﻩ ﺸدﻩ ،و ﻋﻼﺌم
ﻤوﺠود در ﺨﺎﻨوادﻩ ﺒﺎ ﻋﻼﺌم ﺠرب ﻤطﺎﺒﻘت دارﻨد؛ ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﮐﻨﻪ زداﻴﯽ ار ﺒدون ﻤراﺠﻌﻪ ﺒﻪ ﭙزﺸﮏ ﺸروع ﮐﻨﻴد.
ﻤﯽ ﺘوان از داروﺨﺎﻨﻪ ﭙﻤﺎد ﺤﺎوی "ﭙِرِﻤﺘرﻴﻨﯽ" ) (permetriiniار ﺒدون ﻨﺴﺨﻪ ﭙزﺸﮏ ﺘﻬﻴﻪ ﻨﻤود .ﺒرای ﺒزرﮔﺴﺎﻻن ﻴﮏ ﻝوﻝﻪ
 30ﮔرﻤﯽ ﺒرای ﻴﮏ ﺒﺎر ﻤﺼرف ﮐﺎﻓﯽ اﺴت .ﺒرای ﮐودﮐﺎن ﮐﻤﺘر از  10ﺴﺎل ،ﻨﺼﻔﯽ از ﻝوﻝﻪ ﮐﻔﺎﻴت ﻤﯽ ﮐﻨد.
 oﻫﻨﮕﺎم ﺸب ،و ﭙس از اﺴﺘﺤﻤﺎم ،ﭙﻤﺎد ار ﺒﻪ ﺴرﺘﺎﺴر ﭙوﺴت ﺒدن ،از ﮔردن ﺒﻪ ﭙﺎﺌﻴن و ﺤﺘّﯽ ﻻی اﻨﮕﺸﺘﺎن دﺴت و
ﭙﺎ و ﻨﺎﺤﻴﻪ آﻝت ﺘﻨﺎﺴﻠﯽ ﺒﻤﺎﻝﻴد.
 oﭙﻤﺎد ار ﺒﻪ اﻏﺸﻴﻪ ﻤﺨﺎطﯽ ﺒدن ﻨﻤﺎﻝﻴد.
ﺼﺒﺢ روز ﺒﻌد ﺴطﺢ ﺘﻤﺎم ﺒدن ار ﺒﺎ دﻗّت ﺸﺴﺘﻪ و ﻝﺒﺎﺴﻬﺎی زﻴر و ﻤﻼﻓﻪ ﻫﺎ ار ﻋوض ﮐﻨﻴد.
ﻋﻤل ﮐﻨﻪ زداﻴﯽ ار ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺒﻌد در ﻤورد آن اﻓرادی از ﺨﺎﻨوادﻩ ﮐﻪ دارای ﻋﺎرﻀﻪ ﺨﺎرش ﻫﺴﺘﻨد ﺘﮑرار ﮐﻨﻴد.

•
•

ﺒرای آن اﻓراد ﺨﺎﻨوادﻩ ﮐﻪ ﻓﺎﻗد ﻋﺎرﻀﻪ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد ،ﻴﮑﺒﺎر ﮐﻨﻪ زداﻴﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺴت.
ﺤﺎﻴز اﻫﻤﻴت اﺴـت ﮐﻪ ﻋﻤل ﮐﻨﻪ زداﻴﯽ در ﻤورد ﮐﻠﻴﻪ اﻓرادی ﮐﻪ در ﻴﮏ ﻤﺴـﮑن ﺴﮑوﻨت دارﻨد و ﻫﻤزﻤﺎن ﺒﺎﻫم اﺠ ار ﮔردد،
ﺼرف ﻨظر از اﻴﻨﮑﻪ ﻴﮏ ﻴﺎ ﭽﻨدی از آﻨﻬﺎ ﺨﺎرش داﺸـﺘﻪ ﻴﺎ ﻨداﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻨد .ﺒﻪ اﻴن ﺼـورت از ﻤﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺒﻨﺎم "ﺠرب ﭙﻴﻨﮓ
ﭙوﻨﮕﯽ" ﺨواﻨدﻩ ﻤﯽ ﺸود ﭙﻴش ﮔﻴری ﻤﯽ ﺸود" :ﺠرب ﭙﻴﻨﮓ ﭙوﻨﮕﯽ" ﺒﻪ اﻴن ﻤﻌﻨﯽ اﺴت ﮐﻪ ﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗد ﻋﺎرﻀﻪ ﺒودﻩ و
ﮐﻨﻪ زداﺌﯽ ﻨﺸـدﻩ ،در واﻗﻊ ﻨﺎﻗل ﮐﻨﻪ ﺒودﻩ؛ و ﭽﻨد ﻫﻔﺘﻪ ﺒﻌد ﮐﻨﻪ دو ﺒﺎرﻩ از اﻴن ﺸـﺨص ﺒﻪ اﻓراد ﺒﻬﺒود ﻴﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺨﺎﻨﻪ اﻨﺘﻘﺎل
ﭙﻴدا ﻤﯽ ﮐﻨد.

•

ﺒﺨﺎطر وﺠود ﺠرب اﺤﺘﻴﺎﺠﯽ ﻨﻴﺴت ﮐﻪ ﺘﻤﺎم ﺨﺎﻨﻪ ﺒﻴﺸﺘر از ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻨظﺎﻓت و ﮔﻨدزداﻴﯽ ﺸود .ﻝﺒﺎﺴﻬﺎﺌﯽ ﮐﻪ ﺒﻪ آﺴﺎﻨﯽ ﺸﺴﺘﻪ
ﻤﯽ ﺸوﻨد ،از ﺠﻤﻠﻪ ﻝﺒﺎﺴﻬﺎی ﺒﻴرون ﺒﭽﻪ ﻫﺎ ار ﻤﯽ ﺘوان طﺒق ﻤﻌﻤول ﺒﻨﺎ ﺒﻪ دﺴﺘور آﻨﻬﺎ ﺸﺴت .ﮐﺎﻓﯽ اﺴت ﮐﻪ از ﻝﺒﺎﺴﻬﺎی
ﻤورد اﺴﺘﻔﺎدﻩ روزﻤرﻩ ﭽﻨد روزی اﺼﻼً اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﺸـود؛ ﻴﺎ آﻨﻬﺎ ار ﻤطـﺎﺒق دﺴﺘور ﻤوﺠود در ﺒﺴﺘﻪ ﺒﻨدی داروﻫﺎی ﮐﻨﻪ زداﻴﯽ ،ﺒﺎ

آب داغ ﺸﺴت.
در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﮐﻨﻪ زداﻴﯽ ﺒﻌد از دو ﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﻪ ای ﻨدﻫد ،ﻴﺎ ﻋوارض ﺨﺎرش ﺠرب ﻤﺠدداً ﺒﻌد از ﭽﻨد ﻫﻔﺘﻪ ﺒروز ﻨﻤﺎﻴد.

ﺒﻪ ﺨﺎطر داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ ﻤراﺘب ار ﺒﻪ ﻤﻬد ﮐودک و ﻤدرﺴﻪ اطﻼع دﻫﻴد!

در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﻴﻤﺎر داﻨش آﻤوز ﻤدرﺴﻪ ﺒﺎﺸد ،ﺒﺎﻴد ﻤراﺘب ار ﺒﻪ ﺒﻬﻴﺎر ﻤدرﺴﻪ اطﻼع داد!
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زﮔﻴل ،ﺒﻪ ﺴرﻓﺼﻠﻬﺎی زﮔﻴل ﻨرم و ﻤرطوب ،و ﻤﻴﺨﭽﻪ و ﭙﻴﻨﻪ ﻨﻴز ﻤراﺠﻌﻪ ﺸود
زﮔﻴل ﺒرآﻤدﮔﯽ ﺨوش ﺨﻴﻤﯽ اﺴت ﮐﻪ ﺒر روی ﭙوﺴت و ﻴﺎ اﻏﺸﻴﻪ ﻤﺨﺎطﯽ ﺒدن ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨد .زﮔﻴل ﻤﻌﻤوﻻً ﺒر روی دﺴت ﻴﺎ ﮐف ﭙﺎ
ﭙدﻴد آﻤدﻩ و ﻤﺎﻨﻨد ﻴﮏ ﻨﻴﻤﮑرﻩ ﮐوﭽﮏ از ﺴطﺢ ﭙوﺴت ﺒﺎﻻ ﻤﯽ آﻴد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• زﮔﻴل اول ﺒرآﻤدﮔﯽ ﮐوﭽﮑﯽ ﺒﻪ رﻨﮓ ﭙوﺴت اﺴـت ﮐﻪ ﺒﻌداً رﺸد ﮐردﻩ و زﺒر ﻤﯽ ﺸود .زﮔﻴﻠﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺒزرگ ﺸﮑﺎف ﺒر ﻤﯽ
دارﻨد و ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﺴﻴﺎر دردﻨﺎک ﮔردﻨد.
• زﮔﻴﻠﻬﺎی ﮐف ﭙﺎ ﺸﺎﻤل دو ﻗﺴـم ﻋﻤدﻩ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد :ﻴﮑﯽ زﮔﻴﻠﻬﺎی ﺒرآﻤدﻩ ﺘﮑﯽ؛ و دﻴﮕری ﻤﺠﻤوﻋﻪ زﮔﻴﻠﻬﺎی رﻴزی ﮐﻪ ﺒﻪ ﺴﻤت
داﺨل ﭙوﺴت رﺸد ﮐردﻩ و ﻤﻤﮑن اﺴت ﺴطﺤﯽ در ﺤدود ﭽﻨدﻴن ﺴﺎﻨﺘﯽ ﻤﺘر از ﮐف ﭙﺎ ار در ﺒر ﺒﮕﻴرﻨد.
• زﮔﻴﻠﻬﺎی دﺴت اﮐﺜ اًر در ﺒﺎﻓﺘﻬﺎی اطراف ﻨﺎﺨﻨﻬﺎ ﭙراﮐﻨدﻩ ﻤﯽ ﺸوﻨد.
•
•

ﺠوﻴدن ﻨﺎﺨﻨﻬﺎ و ﮐﻨدن ﺒﺎﻓت دﻴوارﻩ آﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋث ﺘﺴرﻴﻊ در رﺸد و ازدﻴﺎد زﮔﻴﻠﻬﺎی اطراف ﻨﺎﺨﻨﻬﺎ ﻤﯽ ﮔردد.
زﮔﻴﻠﻬﺎی ﮔوﺸﻪ ﻫﺎی ﻝب ،روی ﭙﻠﮑﻬﺎی ﭽﺸم و اطراف ﺤﻔرﻩ ﻫﺎی ﺒﻴﻨﯽ اﻏﻠب ﺒﺸﮑل ﻨﺦ )ﻨﺨﻴﻨﻪ( ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
ﻤدت دو ﺴﺎل ﺨود ﺒﺨود از ﺒﻴن ﻤﯽ روﻨد.
• اﮐﺜر زﮔﻴﻠﻬﺎ در ظرف ّ
• ﻓرآوردﻩ ﻫﺎی داروﺌﯽ درﻤﺎن زﮔﻴل ﻫﻤﻪ ﺤﺎوی اﺴﻴد ﺴﺎﻝﻴﺴـﻴﻠﻴﮏ )آﺴﭙرﻴن( و اﮐﺜ اًر ﺤﺎوی اﺴﻴد ﻻﮐﺘﻴﮏ ﻨﻴز ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد .اﻴن
ﻓرآوردﻩ ﻫﺎ ﺒﺸﮑﻠﻬﺎی ﻤﺸﻤﻊ )ﻤﺸﻤﻊ ﺴﺎﻝﻴﺴﻴﻠﻴﮏ ﻴﺎ ﻤﻴﺨﭽﻪ( ،ﻗطرﻩ ،ژل و ﭙﻤﺎد در داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﻋرﻀﻪ ﻤﯽ ﺸوﻨد.
• ﮐﺎرﺒرد ﻤﺸﻤﻊ ﺒﻪ اﻴن ﺘرﺘﻴب اﺴـت ﮐﻪ؛ ﻗطﻌﻪ ای ﺒﻪ اﻨدازﻩ زﮔﻴل از ﻤﺸـﻤﻊ ﺒرﻴدﻩ و ﺒﺎ ﻨواری ﻤﺎﻨﻨد ﺒﺎﻨد زﺨم ﺒر روی ﻤﺤل

•
•
•

زﮔﻴل ﻤﯽ ﭽﺴﺒﺎﻨﻴم .ﻤﺸﻤﻊ روی زﮔﻴل ار ﺒﺎﻴد ﻫر دو ﺴﻪ روز ﻴﮑﺒﺎر ﻋوض ﮐرد ) .ﺒرای اطـﻼﻋﺎت ﻤﺸروح از دﺴﺘور اﺴﺘﻔﺎدﻩ
از ﻤﺸﻤﻊ ،ﺒﻪ ﺸرح ﻤﻨدرج در ﺒﺴﺘﻪ ﺒﻨدی ﻓرآوردﻩ ﻤرﺒوطﻪ رﺠوع ﺸود(.
از ﻓرآوردﻩ ﻫﺎﺌﯽ ﮐﻪ ﺒﺸﮑل ﻗطرﻩ ،ژل و ﭙﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨد ،ﺒﺎﻴد ﻫر روز اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود.
آﺌروﺴل )ﻫوا اﻓﺸﺎن( ﺴرد ﮐﻨﻨدﻩ ﻤوﺠود در داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻤﻤﮑن اﺴت ﻤوﺠب ﺘﺴرﻴﻌﯽ در ﺒﻬﺒودی زﮔﻴﻠﻬﺎی دﺴت ﺸود؛ وﻝﯽ
اﻴن درﻤﺎن در ﻤورد زﮔﻴﻠﻬﺎی ﮐف ﭙﺎ ﺒﯽ اﺜر ﻤﯽ ﺒﺎﺸد.
ﺒﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻫم ﺒر روی زﮔﻴل ﻨوار ﭽﺴـب دﺴﺘﮕﺎﻩ ﺘﻬوﻴﻪ ﮔذاﺸﺘﻪ ﺸدﻩ )ﺒﻪ ﻫﻤﺎن طرﻴق اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﻤﺸﻤﻊ( ،و ﻨﺘﺎﻴﺠﯽ ﻨﻴز
ﮔرﻓﺘﻪ ﺸدﻩ اﺴت.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
•

ﺤدی ﺒرﺴد ﮐﻪ در راﻩ رﻓﺘن ﻤﺸﮑل اﻴﺠﺎد ﮐﻨﻨد ،ﻴﺎ زﮔﻴﻠﻬﺎی دﺴت ﺒﺴﻴﺎر دردﻨﺎک ﺸوﻨد.
ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ آزردﮔﯽ زﮔﻴﻠﻬﺎی ﭙﺎ ﺒﻪ ّ
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ﻴﺒوﺴت ،ﺨﺸﮑﯽ ﻤزاج
ﻴﺒوﺴت ﻴﮏ ﮔرﻓﺘﺎری ﻫﻤﮕﺎﻨﯽ اﺴت .در ﺒزرﮔﺴﺎﻻن ،ﻋﻠّت ﻴﺒوﺴت ﻤﻤﮑن اﺴت از ﺠﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒود ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒدن ،ﻤﺼـرف داروﻫﺎی
ﻤﺨﺘﻠف ،ﻏذاﻫﺎی ﮐم ﺴﻠوﻝز و ﻨداﺸﺘن ﻓﻌﺎﻝﻴت ﺒدﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺒﺎﺸد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﻤﻌﻤوﻻً ﺒﺎ ﻤﻘﺎﻴﺴﻪ ﺒﺎ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮐرد ﺸﮑم ﻫر ﻓردی ﺒطور ﻴﮑﺘﺎ ،ﮐﺎر ﺸﮑم او از ﭙﻴش ﻴﺎ ﮐﻤﺘر ﺸدﻩ و ﻴﺎ ﺒﺎ ﻤﺸﮑﻼت ﺠدﻴدی
ﻤواﺠﻪ ﮔردﻴدﻩ اﺴت.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
•
•
•

•
•
•

ﻫر روز ﺼﺒﺢ و ﻗﺒل از ﻫر وﻋدﻩ ﻏذا ،ﺒﺎ ﺸﮑم ﺨﺎﻝﯽ ﻴﮑﯽ دو ﻝﻴوان آب ﺒﻨوﺸﻴد .آﺸﺎﻤﻴدن ﻤﺎﻴﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ؛ ﻴﻌﻨﯽ ﺤداﻗل دو
ﻝﻴﺘر آب در روز ،ﺒﺎﻋث ﻨرم ﺸدن ﻤﺤﺘوﻴﺎت رودﻩ ﻫﺎ ﻤﯽ ﺸود.
وﻋدﻩ ﻫﺎی ﻏذای ﺨود ار ﻤﻨظم و ﺒﺎ ﺘرﺘﻴب ﮐﻨﻴد؛ و ﻏذا ار ﺨوب ﺒﺠوﻴد.
از ﻤواد ﻏذاﺌﯽ ﺴﻠوﻝزدار ،ﻤﺎﻨﻨد ﻓرآوردﻩ ﻫﺎی ﻏﻼت ﺴﺒوس دار و ﺴﺒزﻴﻬﺎی ﺨوراﮐﯽ ﺒﻴﺸﺘری در ﻏذاﻴﺘﺎن ﻤﺼرف ﮐﻨﻴد.
ﻋﻼوﻩ ﺒر اﻴﻨﻬﺎ ،ﺨوردن آﻝو ،اﻨﺠﻴر و "ﺤﻠﻴم ﻏﻼت" )) (puurotاﻨواع دﻤﭙﺨت ﻏﻼت ﺒدون ﮔوﺸت( ﺒﻪ رﻓﻊ ﻴﺒوﺴت ﮐﻤﮏ
ﻤﯽ ﮐﻨﻨد.
ﻓﻌﺎﻝﻴت ﺒدﻨﯽ و ورزش ﻤوﺠب ﺘﺴرﻴﻊ در ﮐﺎر رودﻩ ﻫﺎ ﻤﯽ ﺸود.
در اوﻗﺎت ﻤﻌﻴن و ﻤﻨظﻤﯽ ﺒﻪ ﺘواﻝت ﺒروﻴد.
ﺒرای رﻓﻊ ﻴﺒوﺴت ،ﻓرآوردﻩ ﻫﺎی داروﺌﯽ ﻤﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺠﻤﻠﻪ داروﻫﺎﺌﯽ ﮐﻪ ﻝﻴﻨت ﻤزاج ﻤﯽ ﺒﺨﺸﻨد؛ ﺒﺸـﮑﻠﻬﺎی ﭙودر ،داﻨﻪ داﻨﻪ،
ﻤﺤﻠول ﻴﺎ ﺘﻨﻘﻴﻪ ﻫﺎی ﮐوﭽﮏ ار ﻤﯽ ﺘوان از داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﺒدون ﻨﺴﺨﻪ ﭙزﺸﮏ ﺘﻬﻴﻪ ﮐرد .ﻫﻤﭽﻨﻴن دﺴﺘورات اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﺼﺤﻴﺢ و
ﻤطﻤﺌن اﻴن داروﻫﺎ ار داروﺨﺎﻨﻪ در اﺨﺘﻴﺎر ﻤراﺠﻌﻴن ﻗرار ﻤﯽ دﻫد.

در ﻫر
•
•
•

ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ ﻴﺒوﺴت ﻨﺎﮔﻬﺎﻨﯽ ﭙدﻴد آﻤدﻩ و دﻓﻊ ﻤدﻓوع ﺒﺎ درد ﻨﺴﺒﺘﺎً ﺸدﻴد ﺼورت ﻤﯽ ﮔﻴرد ،ﻴﺎ در ﻤدﻓوع ﺨون دﻴدﻩ ﻤﯽ ﺸود.
ﻴﺒوﺴت ﺒﺎ ﻋوارض دﻴﮕری از ﺠﻤﻠﻪ ﺨﺴﺘﮕﯽ ﭙﻴوﺴﺘﻪ ،درد دل ﺒﻴﺴﺎﺒﻘﻪ ،ﺤﺎل ﺘﻬوع ،اﺴﺘﻔراغ ،ﺘب و ﺘﻨﺎوﺒﺎً ﺒﺎ اﺴﻬﺎل ﻫﻤراﻩ
ﺒﺎﺸد.
ﻋوارض اداﻤﻪ ﭙﻴدا ﮐﻨد و درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨودی ﺒﯽ اﺜر ﺒﺎﻗﯽ ﺒﻤﺎﻨد.
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"ﮔﺎﺴﺘرو آﻨﺘرﻴت" ﻴﺎ اﻝﺘﻬﺎﺒﻬﺎی ﻤﻌدﻩ و رودﻩ
ﺤﺎل ﺘﻬوع و ﻴﺎ اﺴﺘﻔراغ
ﺤﺎﻝت ﺘﻬوع و اﺴﺘﻔراغ ﻨﺎﺸﯽ از آن ،از ﺠﻤﻠﻪ ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی ﺸـﺎﻴﻌﯽ اﺴت ،ﮐﻪ ﻫر ﮐﺴﯽ در طول زﻨدﮔﺎﻨﯽ ﮔﺎﻫﯽ دﭽﺎر آن ﻤﯽ ﺸود .ﺘﻘرﻴﺒﺎً
ﺘﻤﺎم ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی اﺴﻬﺎل و اﺴﺘﻔراغ ﮐﻪ ﻨﺎﮔﻬﺎﻨﯽ ﺸروع ﺸدﻩ ﺒﺎﺸﻨد ،ﺒﻌد از ﻴﮏ اﻝﯽ ﺴﻪ روز ﺨود ﺒﺨود ﺒﻬﺒود ﭙﻴدا ﻤﯽ ﮐﻨﻨد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
•

•

ﺸدت
ﻤﻌﻤوﻝﺘرﻴن ﻋﺎﻤل اﻴﺠﺎد اﺴﺘﻔراغ ،اﻝﺘﻬﺎب ﻨﺎﮔﻬﺎﻨﯽ رودﻩ ﻫﺎ اﺴت .اﺴﺘﻔراﻏﻬﺎﺌﯽ ﮐﻪ ﻨﺎﮔﻬﺎﻨﯽ ﺸروع ﻤﯽ ﺸوﻨد اﻏﻠب ﺒﺎ ّ
ﺒودﻩ؛ و ﻗﯽ ﺸـﺎﻤل ﻤﺤﺘوﻴﺎت درون ﻤﻌدﻩ ،ﻴﺎ ﺒﺎ ﻤﺨﻠوطﯽ از ﻤﺎﻴﻊ زردآب ﻤﺘﻤﺎﻴل ﺒﻪ ﺴﺒز ﮐﻴﺴﻪ ﺼﻔ ار ﻤﯽ ﺒﺎﺸد .ﻫﻤزﻤﺎن ﺒﺎ
اﻴن ﻨوع اﺴﺘﻔراﻏﻬﺎ ،ﻤﻌﻤوﻻً اﺴﻬﺎﻝﯽ رﻗﻴق و آﺒﮑﯽ ،دل ﭙﻴﭽﻪ ،و اﮐﺜ اًر ﺘب ﻨﻴز ﺒروز ﻤﯽ ﮐﻨد.
ﻋﻼﺌم ﮐم ﺸدن ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒدن؛ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﮐم ﺸدن ﻤﻴزان ادرار ،ﺨﺸﮑﯽ زﺒﺎن و ﭙوﺴـت ﺒدن ،ﻀﻌف ﻋﻤوﻤﯽ ﺒدن ﻴﺎ ﮔود
اﻓﺘﺎدن ﭽﺸﻤﻬﺎ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
•

ﻨوﺸﻴدن ﻤﺎﻴﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ )ﻤﺎﻨﻨد آﺒﻤﻴوﻩ رﻗﻴق ﺸدﻩ( ،ﺒﻤﻘدار ﺒﺴﻴﺎر ﮐم )ﻤﺜﻼً ﻫر دﻓﻌﻪ  100ﻤﻴﻠﯽ ﻝﻴﺘر ﻴﺎ ﮐﻤﺘر( ،و در دﻓﻌﺎت
ﭙﻴﺎﭙﯽ ،از ﺠﻤﻠﻪ ﻫر دﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﻴﮏ ﻗﺎﺸق .ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ ﻨوﺸﻴدﻨﯽ ﺴرد ﺒﺎﺸد.
اﮔر ﻨوﺸﻴدن ﺒﺎﻋث ﺘﺸدﻴد اﺴﺘﻔراغ ﻤﯽ ﺸود ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﭽﻨد ﺴﺎﻋﺘﯽ ﺼﺒر ﮐرد و ﺴﭙس ﻤﺠدداً آﺸﺎﻤﻴدن ار از ﺴر ﮔرﻓت.
ﻫر ﭽﻨد ﮐﻪ ﻤﺎﻴﻌﺎت در ﻤﻌـدﻩ ﻨﻤﺎﻨد؛ وﻝﯽ دو ﺴﻪ روز اﺴﺘﻔراغ ﻤﺘواﻝﯽ در ﺒزرﮔﺴﺎﻻن ﺨطر از دﺴت رﻓﺘن ﮐﻠﻴﻪ آب ﺒدن
)دﻫﻴدراﺴﻴون( ار ﻨدارد.

•
•
•

ﻤﮑﻴدن ﻗطﻌﺎت ﻴﺦ ﻴﺎ "آﻻﺴﮑﺎ" آﺒﻤﻴوﻩ ﻴﺦ زدﻩ.
ﻤدت اﺴﺘﻔراغ ﺘﻌﺎدل ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒدن ﺒﻪ دﻗت ﺘﺤت ﻨظر ﻗرار ﮔﻴرد.
اﻫﻤﻴت ﻓ ارواﻨﯽ اﺴت ﮐﻪ در طول ّ
ﺤﺎﻴز ّ
آب از دﺴت رﻓﺘﻪ ار ﻤﯽ ﺘوان ﺘوﺴط ﭙودر اﻤﻼح ﻗﺎﺒل ﺤل در آب ،ﮐﻪ در داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﻋرﻀﻪ ﻤﯽ ﺸوﻨد ،ﺠﺒران ﻨﻤود .اﻴن
ﺸدت ﮐﺎر رودﻩ ﻫﺎ ار ﮐﻤﺘر ﻤﯽ ﮐﻨد .ﺒرای
ﭙودرﻫﺎ ﺤﺎوی اﻤﻼح ﻤﺨﺘﻠﻔﯽ اﺴـت ﮐﻪ ﻤوﺠب ﺤﻔظ ﺘﻌﺎدل ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒدن ﺸدﻩ و ّ

•
•

ﮐﺴب اطﻼﻋﺎت ﺒﻴﺸﺘر ﺒﻪ داروﺨﺎﻨﻪ ﻤراﺠﻌﻪ ﺸود.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• اﺴﺘﻔراغ ﺒدﻨﺒﺎل آﺴﻴب ﻴﺎ ﺼدﻤﻪ ﺠﺴﻤﯽ ﺒﺎﺸد.
• در ﻨﺘﻴﺠﻪ اﺴﺘﻔراغ ﻀﻌف ﻋﻤوﻤﯽ ﺒﻪ ﺒﻴﻤﺎر دﺴت دﻫد.
•

ﺒﻴﻤﺎر ﻨﺘواﻨد ﺒﻪ اﻨدازﻩ ﻻزم ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒﻨوﺸد ﻴﺎ ﻫر ﭽﻪ ﻤﯽ ﻨوﺸـد ﭙﻴوﺴﺘﻪ اﺴﺘﻔراغ ﻤﯽ ﮐﻨد؛ و ﻋﻼﺌم و ﻋوارض از دﺴت رﻓﺘن
آب ﺒدن در او ﻤﺸﺎﻫدﻩ ﻤﯽ ﺸوﻨد.
ﺒﻴﻤﺎر ﻋﻼوﻩ ﺒر اﺴﺘﻔراغ درد ﺸدﻴدی ﻫم دارد.

•
•

ﺒﻴﻤﺎر دﭽﺎر ﺒﻴﻤﺎری اﺴﺎﺴﯽ دﻴﮕری ﻤﺎﻨﻨد دﻴﺎﺒت )ﻤرض ﻗﻨد( اﺴت؛ و ﻤﻴزان ﻗﻨد ﺨون او ﺒﻪ ﺤد ﻨﺼﺎب ﭙﺎﺌﻴن ﻨﻤﯽ آﻴد.
ﻋوارض ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻤﻪ دارﻨد و درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ﻤؤﺜر واﻗﻊ ﻨﻤﯽ ﺸوﻨد.

•

در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﻴﻤﺎر ﮐودک ﻴﺎ ﻓرد ﺴﺎﻝﻤﻨدی ﺒﺎﺸد ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ ﺒﺎ ﻓورﻴت ﺒﻴﺸﺘری ﺒرای درﻤﺎن او اﻗدام ﻨﻤود!
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ﻤﻌﻤوﻝﺘرﻴن ﻋﻠّت اﺴﻬﺎل وﻴروس اﺴت و اﻴن ﻨوع اﺴﻬﺎل ﺨود ﺒﺨود ﺒرطرف ﻤﯽ ﺸود .اﺴـﻬﺎل ﻤﻤﮑن اﺴـت در طول زﻤﺎن ﻴﮏ ﺨوراک
)دوز( داروی آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ﺒروز ﮐﻨد؛ و آن ﺒﻪ اﻴن دﻝﻴل اﺴت ﮐﻪ ﻤﺼرف آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ﻨظﺎم و ﺘﻌﺎدل ﺒﺎﮐﺘرﻴﻬﺎی ﭙﺎﻴﻪ ای ﻤﻔﻴد ﻤوﺠود
ار در رودﻩ ﻫﺎ ﺒﻬم ﻤﯽ زﻨد؛ ﺒﻪ ﻫﻤﻴن ﺠﻬت ﺘوﺼـﻴﻪ ﻤﯽ ﺸود ،ﮐﻪ در طول ﺨوراک آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ،از ﻓرآوردﻩ ﻫﺎی داروﺌﯽ ﺤﺎوی
ﺒﺎﮐﺘرﻴﻬﺎی اﺴﻴد ﻻﮐﺘﻴﮏ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮔردد.
ﻋﻼﻴم و
•
•
•

ﻋوارض
ﻤﻌﻤوﻝﺘرﻴن ﻋﺎرﻀﻪ اﺴﻬﺎل ،دﻓﻊ ﻤدﻓوع ﻨرم و آﺒﮑﯽ ﺒﻪ ﭽﻨدﻴن ﻨوﺒت در طول ﺸﺒﺎﻨﻪ روز اﺴت.
دل دردﻫﺎی ﻤوﻗت ،ﺤﺎﻝت ﺘﻬوع و اﺴﺘﻔراغ ﻨﻴز از ﻋوارض دﻴﮕر اﺴﻬﺎل ﺒﺸﻤﺎر ﻤﯽ روﻨد.
ﻋﻼﺌم ﮐم ﺸدن ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒدن ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از :ﮐم ﺸدن ﻤﻴزان ادرار ،ﺨﺸـﮑﯽ زﺒﺎن و ﭙوﺴت ﺒدن ،ﻀﻌف ﻋﻤوﻤﯽ ﺒدن ﻴﺎ ﮔود
اﻓﺘﺎدن ﭽﺸﻤﻬﺎ ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
•
•

رﻋﺎﻴت ﺒﻬداﺸت و ﭙﺎﮐﻴزﮔﯽ دﺴﺘﻬﺎ.
ﺴﻌﯽ ﮐﻨﻴد ﻤﺎﻴﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺒﻨوﺸﻴد؛ وﻝﯽ از ﻨوﺸـﻴدن ﻨوﺸـﺎﺒﻪ ﻫﺎی ﺸﻴرﻴن ﭙرﻫﻴز ﮐﻨﻴد .در زﻤﺎن اﺒﺘﻼی ﺒﻴﻤﺎرﻴﻬﺎی اﻝﺘﻬﺎب ﺸﮑم،
ﻨﻴﺎز ﻴﮏ ﻓرد ﺒزرﮔﺴﺎل ﺒﻪ ﻤﺎﻴﻌﺎت ،ﺴﻪ ﻝﻴﺘر در ﺸﺒﺎﻨﻪ روز اﺴت.
ﺒﻪ ﻋﻨوان ﻤﺎﻴﻌﺎت؛ آﺒﻤﻴوﻩ رﻗﻴق ﺸدﻩ ،آب ،آب ﻤﻌدﻨﯽ ،ﭽﺎی ،ﺴـوپ رﻗﻴق ﺘوﺘﻬﺎی ﺠﻨﮕﻠﯽ ﻴﺎ ﺴوپ ﺼﺎف ﺸدﻩ ﮔوﺸت ﻴﺎ
ﺴﺒزی ﺒﻨوﺸﻴد.

•
•

اﮔر ﻫﻴﭻ ﻤﺎﻴﻌﯽ در ﻤﻌدﻩ ﻨﻤﯽ ﻤﺎﻨد ،ﻫر ﭙﻨﺞ اﻝﯽ دﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﻴﮑﺒﺎر ﻴﮏ ﻗﺎﺸق آب ﺨﻨﮏ ﺒﻨوﺸﻴد.
آب از دﺴت رﻓﺘﻪ ار ﻤﯽ ﺘوان ﺘوﺴط ﭙودر اﻤﻼح ﻗﺎﺒل ﺤل در آب ،ﮐﻪ در داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﻋرﻀﻪ ﻤﯽ ﺸوﻨد ،ﺠﺒران ﻨﻤود .اﻴن
ﺸدت ﮐﺎر رودﻩ ﻫﺎ ار ﮐﻤﺘر ﻤﯽ ﮐﻨد.
ﭙودرﻫﺎ ﺤﺎوی اﻤﻼح ﻤﺨﺘﻠﻔﯽ اﺴت ﮐﻪ ﻤوﺠب ﺤﻔظ ﺘﻌﺎدل ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒدن ﺸدﻩ و ّ
ﺘوﺼﻴﻪ ﻤﯽ ﺸود ﮐﻪ از ﻓرآوردﻩ ﻫﺎی داروﺌﯽ ﺤﺎوی ﺒﺎﮐﺘرﻴﻬﺎی اﺴﻴد ﻻﮐﺘﻴﮏ ،ﮐﻪ در داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﻋرﻀﻪ ﻤﯽ ﺸوﻨد ﻨﻴز

•

•
•
در ﻫر
•

•
•

اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴد.
ﺴﻌﯽ ﮐﻨﻴد ﻏذاﻫﺎی ﺴﺒﮏ و زود ﻫﻀم؛ ﻤﺎﻨﻨد ﺴﺎﻻد ،ﻤرغ ﻴﺎ ﻤﺎﻫﯽ ،آرد ﺴوﺨﺎری و ﻨﺎن ﺨﺸﮏ ﺒﺨورﻴد.
ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﮐودک ﻴﺎ ﻓرد ﺴﺎﻝﻤﻨدی دﭽﺎر اﺴـﻬﺎل ﺸدﻴد ﺸدﻩ ﺒﺎﺸد .اﺴـﻬﺎل ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﺴرﻋت ﺒﺎﻋث از دﺴت رﻓﺘن آب ﺒدن ﺒﻴﻤﺎر
ﮐودک ﻴﺎ ﺴﺎﻝﻤﻨد ﺸود؛ و اﻴن ﻋﺎرﻀﻪ ﻤﯽ ﺘواﻨد ﺒرای آﻨﻬﺎ ﺨطر ﺠﺎﻨﯽ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد .ﺤﺎل اﻴن ﺒﻴﻤﺎرﻫﺎ ار ﭙﻴوﺴﺘﻪ زﻴر ﻨظر
داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد!
ﻀﻌف ﻋﻤوﻤﯽ ﺒﻪ ﺒﻴﻤﺎر دﺴت دﻫد.
ﻤدﻓوع ﺒﻴﻤﺎر آﻝودﻩ ﺒﻪ ﺨون ﺒﺎﺸد.

•
•
•

ﻋﻼوﻩ ﺒر اﺴﻬﺎل ،ﺒﻴﻤﺎر دﭽﺎر درد ﺸدﻴدی ﻨﻴز ﻤﯽ ﺒﺎﺸد.
ﺒﻴﻤﺎر دﭽﺎر ﺒﻴﻤﺎری اﺴﺎﺴﯽ دﻴﮕری ﻤﺎﻨﻨد دﻴﺎﺒت )ﻤرض ﻗﻨد( اﺴت؛ و ﻤﻴزان ﻗﻨد ﺨون او ﺒﻪ ﺤد ﻤﺘﻌﺎدل ﭙﺎﺌﻴن ﻨﻤﯽ آﻴد.
ﺒﻴﻤﺎر ﺒﻪ اﻨدازﻩ ﻻزم ﻤﺎﻴﻌﺎت ﻨﻤﯽ ﻨوﺸد ،و ﻋوارض از دﺴت رﻓﺘن ﻤﺎﻴﻌﺎت ﺒدن در او ﭙدﻴدار ﻤﯽ ﺸود.

•
•
•

ﺒﻴﻤﺎر ﺘﺎزﮔﯽ از ﺴﻔر ﺨﺎرج از ﮐﺸور ﺒﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺴت.
ﻤدت ﺒﻴش از ﻴﮏ ﻫﻔﺘﻪ اداﻤﻪ ﭙﻴدا ﮐﻨد.
اﺴﻬﺎل ﺒﻪ ّ
ﺒﻴﻤﺎر اﺨﻴ اًر ﺘﺤت ﻤداوای ﺨوراک آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ﺒودﻩ ،و ﻫﻤزﻤﺎن ﻴﺎ ﺒﻼﻓﺎﺼﻠﻪ ﭙس از ﻤﺼرف آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ﺘب و اﺴﻬﺎل
ﺒﺎﻫم ﺒروز ﮐردﻩ اﻨد.

در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﻴﻤﺎر ﮐودک ﻴﺎ ﻓرد ﺴﺎﻝﻤﻨدی ﺒﺎﺸد ،ﺒﻬﺘر اﺴت ﮐﻪ ﺒﺎ ﻓورﻴت ﺒﻴﺸﺘری ﺒرای درﻤﺎن او اﻗدام ﻨﻤود!
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ﮐﺸﻴدﮔﯽ رﺒﺎطﻬﺎی ﻤﻔﺼﻠﯽ
ﮐﺸﻴدﮔﯽ ﻴﻌﻨﯽ اﻴﻨﮑﻪ رﺒﺎطـﻬﺎی اطراف ﻤﻔﺼـل ﺒﺴﺨﺘﯽ ﮐﺸﻴدﻩ ﻤﯽ ﺸوﻨد؛ و اﻴن ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﺎ ﭙﺎرﮔﯽ ﻨﺴﺒﯽ ﺒﻌﻀﯽ از رﺒﺎطﻬﺎی ﮐﺸﻴدﻩ
ﺸدﻩ ﻨﻴز ﻫﻤراﻩ ﺒﺎﺸد .ﻤﻬﻤﺘرﻴن درﻤﺎن ﮐﺸﻴدﮔﯽ ،اﻨﺠﺎم ﮐﻤﮑﻬﺎی ّاوﻝﻴﻪ اﺴت .ﻤﺤل ﮐﺸﻴدﮔﯽ اﺤﺘﻤﻼً ورم ﻤﯽ ﮐﻨد و ّاول ﺸﺎﻴد درد زﻴﺎدی
ﻫم داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد.

ﺴﻪ ﮐﻤﮏ ّاوﻝﻴﻪ و اﺴﺎﺴﯽ:
• ﺴرﻤﺎ  -ﮐﻤﭙرس ﻴﺦ ار روی ﻤﺤل ﮐﺸﻴدﮔﯽ ﺒﮕذارﻴد) .وﻝﯽ ﺒرای ﺠﻠوﮔﻴری از ﺴرﻤﺎزدﮔﯽ ﻤﺤل آﺴﻴب دﻴدﻩ ،ﮐﻤﭙرس ار ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
روی ﭙوﺴت ﻨﮕذارﻴد ،ﺒﻠﮑﻪ ﭙﺎرﭽﻪ ای ار ﺤﺎﻴل ﮐﻨﻴد(.
• ﺒﻠﻨدی – ﻋﻀو ﮐﺸﻴدﻩ ﺸدﻩ ار در ﺠﺎی ﺒﻠﻨدﺘری از ﺒدن ﻗرار دﻫﻴد ﺘﺎ ورم آن ﮐم ﺸود.
• ﻓﺸردن )ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ( – ﻤﺤل ﮐﺸﻴدﮔﯽ ار ﺒرای ﭽﻨد روز ﺒﺎ ﺒﺎﻨد ﭙﻴﭽﯽ ﻤﺴﺘﺤﮑم ﻨﮕﻬدارﻴد .ﺘوﺠﻪ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴد ﮐﻪ ﺒﺎﻨد ﺨﻴﻠﯽ
ﻤﺤﮑم ﺒﺴﺘﻪ ﻨﺸود.
اداﻤﻪ درﻤﺎن
•
•

ﺒرای ﺘﺴﮑﻴن درد ﻤﯽ ﺘوان از داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن ﻴﺎ ﻤﺴﮑﻨﻬﺎی ﻀد اﻝﺘﻬﺎب ،ﻤطﺎﺒق دﺴﺘور آﻨﻬﺎ ،اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐرد.
ﻨرﻤﺸﻬﺎی ﻻزم ﺒرای ﺘﺴرﻴﻊ در ﺒﻬﺒودی ﮐﺸﻴدﮔﯽ ار ﺤﺘّﯽ اﻝﻤﻘدور ﻫر ﭽﻪ زودﺘر ،ﻴﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻀو آﺴﻴب دﻴدﻩ
ﺒدون درد ﺒﺎﺸد ،ﺒﺎﻴد ﺸروع ﮐرد) .ﺤدود ﻴﮏ اﻝﯽ ﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺒﻌد از آﺴﻴب دﻴدﮔﯽ(

در ﻫر
•
•
•

ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
درد ﺒﺴﻴﺎر ﺸدﻴد اﺴت و ﺒﻪ ﻫﻴﭻ وﺠﻪ ﺘﺴﮑﻴن ﭙﻴدا ﻨﻤﯽ ﮐﻨد.
ﻨﺘوان ﺒﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨوان ﺒﻪ ﻋﻀو آﺴﻴب دﻴدﻩ ﺘﮑﻴﻪ ﮐرد ﻴﺎ از آن اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود.
در ﻤﺤل آﺴﻴب دﻴدﻩ ﺘورم و ﺒرآﻤدﮔﯽ ﺒزرﮔﯽ ﻤﺸﻬود اﺴت.

•

ﻋوارض آﺴﻴب دﻴدﮔﯽ اداﻤﻪ ﭙﻴدا ﮐﻨد و درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨودی ﻤؤﺜر واﻗﻊ ﻨﮕردﻨد.
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آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن
آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن ﻴﮏ ﺒﻴﻤﺎری وﻴروﺴﯽ ﺒﺴﻴﺎر ﻤﺴـری و ﻫﻤراﻩ ﺒﺎ ﺘب اﺴت ،ﮐﻪ ﻋﺎﻤل آن وﻴروس آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن؛ ﻴﮑﯽ از اﻨواع ﻤﺨﺘﻠف
وﻴروﺴﻬﺎی ﺘﺒﺨﺎل ) (herpesviruksetﻤﯽ ﺒﺎﺸد .اﻴن وﻴروس ﺸدﻴداً ﻗﺎﺒﻠﻴت واﮔﻴری دارد ،و ﻤﯽ ﺘواﻨد از ﻴﮏ ﺸﺒﺎﻨﻪ روز ﻗﺒل از

ظﻬور آﺒﻠﻪ ﻫﺎ و ﭙﻨﺞ ﺸـﺒﺎﻨﻪ روز ﺒﻌد از آن ،از ﺒزاق دﻫﺎن و ﻴﺎ ﺨﻠـط ﺒﻴﻨﯽ ﻨﺎﻗل وﻴروس ﺒﻪ دﻴﮕران ﺴـراﻴت ﮐﻨد .از ﺴراﻴت وﻴروس ﺘﺎ
ظﻬور ﻋﻼﺌم ﺒﻴﻤﺎری  14اﻝﯽ  21ﺸﺒﺎﻨﻪ روز طول ﻤﯽ ﮐﺸد .ﺒﻴﻤﺎری ﻤﻌﻤوﻻً ﺒﺎ ﻀﺎﻴﻌﺎت ﭙوﺴﺘﯽ آﻏﺎز ﻤﯽ ﮔردد؛ ﺒﻪ اﻴن ﺼورت ﮐﻪ
ﺒرآﻤدﮔـﻴﻬﺎی ﻗرﻤز و ﺨﺎرش داری ﺒر روی ﭙوﺴـت ﺒدن ﭙدﻴد ﻤﯽ آﻴﻨد .ﺒﺨﺸﯽ از اﻴن ﺒرآﻤدﮔﻴﻬﺎ ﺒﺴرﻋت ﺒﺸﮑل ﺘﺎول در آﻤدﻩ ،رﻨﮕﺸﺎن
ﺘﻴرﻩ ﺸدﻩ ،ﺒﻴﺸﺘر ﻤﯽ ﺘرﮐﻨد ﻴﺎ از وﺴط ﻓرو ﻤﯽ روﻨد ،و ﺒﻌد از دو ﺴﻪ روز ﻝﺨﺘﻪ ﻤﯽ ﺸوﻨد .ﻤﻌﻤوﻻً ﭙس از ﺴﻪ اﻝﯽ ﭽﻬﺎر روز دوﺒﺎرﻩ

ﺒرآﻤدﮔﻴﻬﺎی ﺠدﻴدی ﻨﻴز ﭙﻴدا ﻤﯽ ﺸـوﻨد) .ﻋﻼوﻩ ﺒر اﻴﻨﻬﺎ ،ﺒﻴﺸﺘر ﮐـودﮐﺎن دﭽﺎر ﻋوارض ﻤﻌﻤول دﻴﮕری از ﻗﺒﻴل ﺘب ،ﺴرﻓﻪ ،ﺒﯽ
اﺸﺘﻬﺎﺌﯽ و ﺨﺴﺘﮕﯽ ﻨﻴز ﻤﯽ ﺸوﻨد؛ و اﻴن ﻋوارض ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒﻌد از ﭙدﻴد آﻤدن ﻀﺎﻴﻌﺎت ﭙوﺴﺘﯽ ﺒروز ﮐﻨﻨد ،ﻴﺎ روز ﻗﺒل آن( .ﺒﺎ اﻴن
وﺠود ،ﺒﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻋوارض آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن ﺒﺴﻴﺎر ﺨﻔﻴف ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻨد و ﺒﻴﻤﺎری ﻓﻘط ﺒﻪ ﺼورت ﭽﻨد ﺘﺎول ﭙوﺴﺘﯽ ﻨﻤودار ﻤﯽ ﺸود .ﭙس
از ﻝﺨﺘﻪ ﺸدن ﺘﺎوﻝﻬﺎ ،دﻴﮕر ﺒﻴﻤﺎری ﻗﺎﺒﻠﻴت ﺴراﻴت ﻨدارد .ﺒرای ﭙﻴﺸﮕﻴری از اﻴن ﺒﻴﻤﺎری ،واﮐﺴن ﺒﺴﻴﺎر ﻤؤﺜری در دﺴﺘرس اﺴت.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
•
•
•
•
•

ﺘب ،در ﻤراﺤل ّاوﻝﻴﻪ ﺒروز ﻀﺎﻴﻌﺎت ﭙوﺴﺘﯽ.
ﺘﺎوﻝﻬﺎی آﺒﮑﯽ ﺨﺎرش دار.
ﺘﺎوﻝﻬﺎ ﻤﻤﮑن اﺴت ﺒر روی ﻤﺨﺎط داﺨل دﻫﺎن ﻨﻴز ﭙدﻴد آﻴﻨد.
ﺴردرد.
ﺴرﻓﻪ.

•
•

ﺒﯽ اﺸﺘﻬﺎﺌﯽ.
ﺨﺴﺘﮕﯽ ﺒﻌد از ﭙدﻴد آﻤدن ﻀﺎﻴﻌﺎت ﭙوﺴﺘﯽ ،ﻴﺎ ﺤﺘّﯽ ﻴﮏ روز ﻗﺒل از آن.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
• آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن ﻤﻌﻤوﻻً ﭙس از ﻴﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺨود ﺒﺨود ﺒﻬﺒود ﭙﻴدا ﻤﯽ ﮐﻨد.
• از ﮐودک ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن ﺒﺎﻴد ﺤدود ﭙﻨﺞ ﺸش ﺸﺒﺎﻨﻪ روز در ﺨﺎﻨﻪ ﻤراﻗﺒت ﻨﻤود ،ﺘﺎ آﺒﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺨﺸﮏ ﺸوﻨد.
•
•
•
•
در ﻫر
•
•
•

ﺒرای ﭙﺎﺌﻴن آوردن ﺘب ﻤﯽ ﺘوان از داروﻫﺎی ﻤﺴﮑن ﺘب ﺒر و ﻤﺴـﮑﻨﻬﺎی ﻀد اﻝﺘﻬﺎب اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻨﻤود ،ﻝﺒﺎس ﮐﻤﺘری ﺒﻪ ﺘن ﺒﻴﻤﺎر
ﮐرد و ﻴﺎ دﻤﺎی اطﺎق ﺒﻴﻤﺎر ار ﭙﺎﺌﻴن آورد.
ﺘﺎوﻝﻬﺎ ار ﻨﺒﺎﻴد ﺨﺎراﻨد؛ در ﺼورت ﻝزوم ﻨﺎﺨﻨﻬﺎی ﺒﻴﻤﺎر ار ﮐوﺘﺎﻩ ﮐﻨﻴد و ﺸﺒﻬﺎ او ار دﺴﺘﮑش ﺒدﺴت ﺒﺨواﺒﺎﻨﻴد.
در ﺼورت ﻨﻴﺎز ،ﺒرای ﮐم ﮐردن ﺨﺎرش ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد داروﻫﺎی ﺨوراﮐﯽ ﻀدﻫﻴﺴﺘﺎﻤﻴن )ﻀد آﻝرژی( ﻤﺼرف ﮐﻨﻴد.
ﺒﻌﻼوﻩ ،ﺒرای ﮐﺎﻫش ﺨﺎرش ،ﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﭙﻤﺎد ﻤﺨﺼـوص آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن ار ﺒدون ﻨﺴﺨﻪ ﭙزﺸﮏ از داروﺨﺎﻨﻪ ﻫﺎ ﺘﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴد .ﺒرای
ﺘﺴﮑﻴن ﺨﺎرش ﺘﺎوﻝﻬﺎی آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن ،ﻨﺒﺎﻴد از ﭙﻤﺎد ﺤﺎوی ﮐورﺘﻴزون اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﮐرد.
ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
ﺒﺎردار ﻫﺴﺘﻴد ،در ﮐودﮐﯽ ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن ﻨﺸدﻩ اﻴد و ﺘﺎزﮔﯽ ﺒﺎ ﺒﻴﻤﺎر ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن در ﺘﻤﺎس ﺒودﻩ اﻴد.
ﺘﺎزﮔﯽ وﻀﻊ ﺤﻤل ﮐردﻩ اﻴد؛ و ﻋﻼﺌم و ﻋوارض آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن در ﺨودﺘﺎن و ﻴﺎ در ﻨوزادﺘﺎن ﭙﻴدا ﺸدﻩ اﺴت.
ﻋﺎرﻀﻪ ﺨﺎرش ﺒﺴﻴﺎر ﺸـدﻴد اﺴت ،و ﭙﻤﺎد ﻤﺨﺼـوص آﺒﻠﻪ ﻤرﻏﺎن ﻤؤﺜر واﻗﻊ ﻨﻤﯽ ﺸود .در ﺼورت ﻨﻴﺎز ﭙزﺸـﮏ ﻤﯽ ﺘواﻨد
داروی ﻀد ﺨﺎرش دﻴﮕری ﺘﺠوﻴز ﻨﻤﺎﻴد.

•
•

ﺘﺎوﻝﻬﺎ و ﻴﺎ ﻝﻬﺨﺘﻪ ﻫﺎی روی ﭙوﺴت ﻋﻔوﻨﯽ ﺒﻨظر ﻤﯽ رﺴﻨد؛ ﻴﻌﻨﯽ ﺨﻴﻠﯽ ﻗرﻤز و ﺒراﻓروﺨﺘﻪ ﺸدﻩ اﻨد و ﻴﺎ ﺘرﺸﺢ دارﻨد.
ﭙس از اﻴﻨﮑﻪ ﺘب ﺒﻴﻤﺎر ﺒرﻴدﻩ ،او دوﺒﺎرﻩ ﺘب ﺒﺎﻻ ﺒﻴﺎورد.

•

ﺒﺎ وﺠود درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ،ﻋوارض ﺒﻴﻤﺎری ﺒرطرف ﻨﻤﯽ ﺸوﻨد.
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"اورﺘرﻴت " ﺒزرﮔﺴﺎﻻن ،اﻝﺘﻬﺎب و ﻴﺎ ﻋﻔوﻨت ﻤﺠرای ادرار
"اورﺘرﻴت" ﻴﺎ ﻋﻔوﻨت ﻤﺠرای ادرار از ﻋﻔوﻨﺘﻬﺎی ﻤﻌﻤول و راﻴﺞ اﺴت .ﻋﻔوﻨﺘﻬﺎی ﻤﺠﺎری ادرار ﺒﻴﺸﺘر ﺒﻴن زﻨﻬﺎ و ﺴﺎﻝﻤﻨدان ﺸﺎﻴﻊ ﻤﯽ
ﺒﺎﺸﻨد.
ﻋﻼﻴم و ﻋوارض
• ﻝزوم ﺘﮑرر در ادرار ﮐردن.
•
•
•
•

اﺤﺴﺎس ﺴوزش در ﻫﻨﮕﺎم ادرار ﮐردن.
ﺘب.
اﺤﺴﺎس درد در ﻨﺎﺤﻴﻪ ﻫﺎی ﭙﺎﺌﻴن ﭙﺸت و زﻴر ﺸﮑم.
ﺤﺎﻝت ﺘﻬوع و اﺴﺘﻔراغ.

•

ﭙدﻴدار ﺸدن ﺨون در ادرار.

ﺸﻴوﻩ ﻫﺎی درﻤﺎن ﺨودی در ﺨﺎﻨﻪ
•
•
•
•

ﻤﺎﻴﻌﺎت ﻓ ارواﻨﯽ از ﻗﺒﻴل آب زرﺸﮏ ،آب ﺘﻤﺸﮑﻬﺎی ﺘرش و ﻴﺎ آب ﺒﻨوﺸﻴد.
در ﺼورت اﺤﺘﻴﺎج ﻤﺴﮑن ﻤﺼرف ﮐﻨﻴد.
ﺘﺨﻠﻴﻪ ﻤﺜﺎﻨﻪ )ﭙﻴﺸﺎﺒدان() .ﻫر ﺴﻪ ﭽﻬﺎر ﺴﺎﻋت ﻴﮏ ﻤرﺘﺒﻪ و ﺒﻌد از ﻫر ﻨزدﻴﮑﯽ ﺠﻨﺴﯽ(.
ﺒﻬداﺸت و ﻨظﺎﻓت ار ﺒﺎ دﻗّت ﻓ اروان رﻋﺎﻴت ﮐﻨﻴد.

در ﻫر ﻴﮏ از ﻤوارد زﻴر ﺒﺎ اورژاﻨس ﻴﺎ درﻤﺎﻨﮕﺎﻩ ﺨود ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد:
• اﻀﺎﻓﻪ ﺒر ﻋوارض ﻤﻌﻤول ،دﭽﺎر ﺘب و درد در ﻗﺴﻤت ﭙﺎﺌﻴن ﮐﻤر ﺸدﻩ ،و ﺤﺎﻝت ﻀﻌف ﻋﻤوﻤﯽ ﺒﺸﻤﺎ دﺴت دادﻩ اﺴت.
• ﺤﺎل ﺘﻬوع و اﺴﺘﻔراغ ﺒﻪ ﻋوارض ﺸﻤﺎ اﻀﺎﻓﻪ ﺸود.
•
•
•
•
•
•

اﮔر در ﺤﺎل ﮔذراﻨدن دورﻩ درﻤﺎن ﭙرﺘو اﻓﮑﻨﯽ ﻴﺎ ﺸﻴﻤﯽ درﻤﺎﻨﯽ ﻫﺴﺘﻴد.
ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ دﻴﺎﺒت )ﺒﻴﻤﺎری ﻗﻨد( ﻫﺴﺘﻴد ،ﺒﺎردار ﻤﯽ ﺒﺎﺸﻴد ﻴﺎ از ﭙﺴﺘﺎن ﺒﭽﻪ ﺸﻴر ﻤﯽ دﻫﻴد.
ﺒﻴﻤﺎر ﻓرد ﺴﺎﻝﻤﻨدی اﺴت و ﻨﺎﮔﻬﺎن دﭽﺎر اﺨﺘﻼل ﺤواس ﻤﯽ ﺸود.
در ادرار ﺨون دﻴدﻩ ﻤﯽ ﺸود.
اﮔر ﺒﻴﻤﺎر ﻤﺒﺘﻼ ﺒﻪ ﻋﻔوﻨت ﻤﺠرای ادرار ،ﮐودک ﻴﺎ ﻤرد ﺒﺎﺸد.
ﺒﺎ وﺠود ﻤﺼرف ﻴﮏ ﺨوراک از داروی آﻨﺘﯽ ﺒﻴوﺘﻴﮏ ،ﻋوارض اداﻤﻪ دارد.

•

ﻋوارض ﻋﻔوﻨت ﻤﺠرای ادرار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺒﺎﻗﯽ اﺴت ،و درﻤﺎﻨﻬﺎی ﺨﺎﻨﮕﯽ ﻤؤﺜر واﻗﻊ ﻨﻤﯽ ﺸوﻨد.

در ﺼورﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﺎردار ﻫﺴﺘﻴد ،در ﺴﺎﻋﺎت ﮐﺎر اداری ﺒﺎ دﻓﺘر ﻤﺸﺎورت ﻤﺎدران و ﮐودﮐﺎن ﺘﻤﺎس ﺒﮕﻴرﻴد!

ﻴﺎدداﺸت

ﻴﺎدداﺸت
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