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 شناسنامه سالمت مردان ايراني )سما(

 وبَ ايفا٘ي وٝ اق اخكاي قيف تٍىيُ ٌؽٜ اوت : 25-60ٌٙبوٙبٔٝ وٕب اثكاـي اوت ثفاي ثجت ٚلبيغ ٟٔٓ والٔت ٔفؼاٖ 

 ففْ اـقيبثي ؼٚـٜ اي والٔت -1  

 ( ثيٕبـي يب ٍٔىُ والٔت   follow upففْ پيٍيفي )-2

 ففْ اـخبع ٚ ثبقغٛـؼ اـخبع-3

ٕٞسٙيٗ غؽٔبت وٕب ؼـ ؼفبتف ثجت غؽٔبت ٔفوك خٕغ ثٙؽي ٚ ثجت ٌؽٜ  ٚ ؼـ ففْ ٞبي ٔػَّٛ ٌكاـي ؼٞي ثفاي ففاٞٓ وبغتٗ        

 ا٘الػبت ٔؽيفيتي  ثف٘بٔٝ ثٝ وٙٛش ثبالتف اـائٝ ٔي ٌٛؼ. ؼـ تىٕيُ ٌٙبوٙبٔٝ والٔت تٛخٝ ثٝ ٘ىبت قيف إٞيت ٚيمٜ اي ؼاـؼ :

ٔؼٙبي ٔىتٙؽ وبغتٗ غؽٔبت ٔؿوٛـ ثٛؼٜ ٚ ثؽيٟي اوت وٝ ٞؽف اِّي اخفاي ثف٘بٔٝ، اـائٝ تىٕيُ  ففٟٔبي ثجت غؽٔبت ثٝ  -1

 غؽٔت اوت. 

.ٕٞيٍٝ ثبيؽ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ تٛخٝ ؼاٌت وٝ فمٗ  وبـ ثجت ٌؽٜ ثٝ ٔؼٙبي وبـ ا٘دبْ ٌؽٜ اوت ٕٞسٙيٗ تىٕيُ ِطيص ففٟٔب ، ٌفايٗ ـا  -2

 ثفاي  ٔٛاـؼ قيف ففاٞٓ ٔي وٙٙؽ :

 ٔ فاخؼٝ وٙٙؽٌبٖ ثفاي تىٟيُ  پي ٌيفي ٍٔىُ والٔت ففؼثجت ٍٔىالت والٔت 

  ٝٔتىٟيُ پبيً اخفاي ثف٘ب 

 .وِٟٛت ؼوتفوي ثٝ ا٘الػبتي وٝ ثفاي اـتمبي ثف٘بٔٝ ٚ ٘فاضي  ٔؽاغالت وّي ٔفٚـي اوت 

ٍٔبٚـٜ ٚ ؼـ اثتؽاي اـائٝ غؽٔت تٛوٗ ٞفيه اق اػٕبي تيٓ والٔت ؼـ ٞف يه اق ثػٍٟب القْ اوت اـائٝ ؼٞٙؽٜ غؽٔت ثٝ اَِٛ  -3

اـتجبٖ ؼٚ ٘ففٝ تٛخٝ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ثفاي ٌيف٘ؽٜ غؽٔت ؼـ غَّٛ إٞيت ٚ قٔبٖ القْ ثفاي غؽٔتي وٝ ٔي غٛاٞؽ  اَِٛ ثفلفاـي 

 ا٘دبْ ثؽٞؽ تٛٔيطبت القْ ـا اـائٝ ٕ٘بيؽ.

ي ثٝ ٘تيدٝ ؼـ ٕٞٝ ثػً ٞبي ففْ ٔٛٔٛػبت ٔٛـؼ ٘ظف ثٝ ِٛـت ػجبـت ٚ ػٙبٚيٗ ٌ٘ٛتٝ ٌؽٜ ا٘ؽ . ثؽيٟي اوت وٝ ثفاي ؼوتيبث -4

ؼـوت ؼـ غَّٛ ٞف يه اق ػٙبٚيٗ ٚ ٔٛٔٛػبت القْ اوت ثٝ ٚٔؼيت ففٍٞٙي ، اختٕبػي ، وٛاؼ  ٚ وبيف اَِٛ ثفلفاـي 

اـتجبٖ ؼٚ٘ففٝ تٛخٝ وبفي ٔؼٙٛف ٚ ػٙٛاٖ ٔفثٖٛ ثٝ پفوً ٔٙبوت ٚ لبثُ فٟٓ تجؽيُ ٌؽٜ ٚ پبوع آٖ ثٝ ِٛـتي وٝ ؼـ 

 ؼوتٛـاِؼُٕ تٛٔيص ؼاؼٜ ٌؽٜ ثجت ٌفؼؼ.

ؼـ ٞف ثػً اق اـائٝ غؽٔبت، اػٕبي تيٓ والٔت ثبيؽ ثب اـائٝ ثبقغٛـؼ ٔٙبوت ثٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ اق خّٕٝ ثيبٖ ٘تبيح ثفـوي ، تطىيٗ  -5

ـفتبـٞبي ٔٙبوت ٚاـائٝ تِٛيٝ ٞب ٚ  آٔٛقٌٟبي القْ  ٍٔبـوت ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ـا ؼـ اـتمبي والٔت غٛؼ خّت ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼـ خؽَٚ 

 جت ٕ٘بيٙؽ .آغف ففْ اـقيبثي ؼٚـٜ اي ث

ؼـ ففْ اـقيبثي ؼٚـٜ اي  ـً٘ لفٔك ثيبٍ٘ف ٚخٛؼ ٍٔىُ ٚ ـً٘ وجك ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ػؽْ ٚخٛؼ ٍٔىُ غبَ ٔي ثبٌؽ .ثٙبثفايٗ ؼـ خٕغ -6

 ثٙؽي ٟ٘بيي القْ اوت  ٔىبئُ ؼـج ٌؽٜ ؼـ وتٟٛ٘بي لفٔك ففْ ثفاي تٍػيُ ٚ ٘جمٝ ثٙؽي ٔٛـؼ تٛخٝ ٚيمٜ لفاـ ٌيف٘ؽ.
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 ( سوب) ثزًبهِ سبل 25-60 هزداى یبثی دٍرُ ای سالهتفزم ارسراٌّوبی تکویل 

ّف ٚ ٘طٜٛ تىٕيُ ففْ  ثٝ ٌفش ثػٍٟبي ٔػت، تىٕيُ  ٔي ٌٛؼ . وٙٙؽٜٔفاخؼٝ وبَ  25-60 ٔفؼاٖثفاي  وٕبففْ اـقيبثي ؼٚـٜ اي 

 قيف ٔي ثبٌؽ:

 يثٟٛـق،وبـؼاٖ ٚ يب وبـٌٙبن ثٟؽاٌتٗ لىٕت تٛوٗ اي تىٕيُ ايٗ لىٕت ثٝ ٔؼٙي تٍىيُ پفٚ٘ؽٜ اوت. :هطخػبت فزدی-1

ٌغُ ،تؼؽاؼ ففق٘ؽاٖ ٘ٛع ، ٔطُ تِٛؽتبـيع ٚ ٘بْ ٚ ٘بْ غب٘ٛاؼٌي ، *ٌٕبـٜ وؽ ّٔي ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ ؼـج ٌفؼؼ.ٌٛؼ. ٔي تىٕيُ

يب تبُٞ ٚٔؼيت تدفؼ ٕٞسٙيٗ  ثجت ٔي ٌٛؼ. ٔفثٛ٘ٝ ؼـ ٔطُ  ثف ٔجٙبي ٌفتٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ٘ٛع ثيٕٝ ٚ تطّيالت ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ  ،ق٘ؽٜ

)ؼاـاي ٕٞىف ٚ ؼـ ضبَ  "هتبّل"ٞفٌك اقؼٚاج ٘ىفؼٜ(،  )"هجزد"ثٝ تفىيه  ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٔٛـؼ پفوً لفـ ٌففتٝ ٚ پبوع ٚي 

ٔبٜ ثٝ ؼِيُ ٔىبففت، ثيٕبـي، ٘الق ٚ غيفٜ  6ٌبُٔ ٔٛاـؼي اػٓ اق فٛت، ؼٚـي ثيً اق  "جذا اس ّوسز"ق٘ؽٌي ثب ٚي  ق٘ؽٌي( ٚ 

ٔطُ وبـ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ، ٕٞسٙيٗ ٌٕبـٜ تّفٗ ٚي ؼـ ٔطُ ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٚ ٘ٛع ثيٕٝ )ثيٕٝ ـٚوتبيي،  ٔي ٌٛؼ. آؼـن ٔطُ ق٘ؽٌي ٚ

تبٔيٗ اختٕبػي، وبـوٙبٖ ؼِٚت، ٘يفٚٞبي ٔىّص ٚ....( ٘يك ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ ثجت ٌفؼؼ. ؼـ ِٛـتي وٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼاـاي يىي اق 

 فؼؼ.ا٘ٛاع ثيٕٝ تىٕيّي ٔي ثبٌؽ ٘ٛع آٖ ٘يك ؼـ ايٗ لىٕت ؼـج ٌ

 

تٛوٗ وبـؼاٖ يب وبـٌٙبن ؼٚـٜ ؼيؽٜ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٚ ٔطبوجٝ ٌؽٜ ٚ  BMIؼـ  ايٗ لىٕت لؽ، ٚقٖ، ؼٚـ وٕف ٚ  :تي سٌجی  -2

ا٘ؽاقٜ لؽ ففؼ ثٝ ٚويّٝ لؽوٙح يب ٔتف ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٌؽٜ ٚ ػؽؼ ضبُِ  ثؽٖٚ اػٍبـ ؼـ ثػً تٗ وٙدي  ففْ اـقيبثي ثجت ٔي ٌفؼؼ. 

ثفضىت وب٘تي ٔتف ثجت ٔي ٌٛؼ. ا٘ؽاقٜ ٚقٖ ففؼ ثب ضؽالُ ِجبن ٚ ثٝ ٚويّٝ تفاقٚي وبِيجفٜ ٌؽٜ  ثف ضىت ويٌّٛفْ ثؽٖٚ اػٍبـ، ؼـ ايٗ 

ثب اوتفبؼٜ اق ٚقٖ ٚ لؽ ثف اوبن ففَٔٛ قيف  (BMI) ٕ٘بيٝ تٛؼٜ ثؽ٘يلىٕت ثجت ٔي ٌفؼؼ. 

ٚٔؼيت ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ   ٚ ثفاوبن خؽَٚ قيف ٔطبوجٝ ٌؽٜ ٚ ػؽؼ ضبُِ ؼـ ٔطُ ٔفثٛ٘ٝ ثجت

   تؼييٗ ٚ ؼـغب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ػالٔت قؼٜ ٔي ٌٛؼ.

 

 

 

 

 

 

وب٘تي ٔتف اق ٞٓ ثبق اوت، لفاـ ٔي ٌيفؼ.  25 -30ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼٚـ وٕف اثتؽا ففؼ ؼـ ضبِتي وٝ ثٝ ـاضتي ايىتبؼٜ ٚ پبٞب ثٝ ا٘ؽاقٜ  ثفاي

ٔيب٘ي ضؽ فبُِ لىٕت پبئيٙي آغفيٗ ؼ٘ؽٜ ٚ ثفخىتٍي اوتػٛاٖ ٍِٗ )ثؽٖٚ پًٌٛ يب ِجبن( لفاـ  وپه ٔتف ٘ٛاـي ـا ؼـ ٘بضيٝ ٘مٙٝ

 102ا٘ؽاقٜ ؼٚـوٕف  هزداىؼـ  ؼاؼٜ ٚ  ثؽٖٚ ٚاـؼ وفؼٖ فٍبـ ثف ثبفتٟبي ٘فْ ا٘ؽاقٜ ؼٚـ وٕف ٍٔػُ ٚ ؼـ غب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٔي ٌٛؼ.

وٕف ؼـ  ٌيفي ؼٚـ ا٘ؽاقٜ ، زبلي ٌىٕي ٔطىٛة ٔي ٌٛؼ.ی هتز ٍ ثیطتزسبًت 88ا٘ؽاقٜ ؼٚـ وٕف   سًبىٚ ؼـ   سبًتی هتز ٍ ثیطتز

  قيفا ا٘ؽاقٜ ؼٚـ وٕف ايٗ اففاؼ اق ٘مٙٝ ٔفقي تؼييٗ ٌؽٜ ثيٍتف اوت. ؛القْ ٘يىتٚ ثيٍتف  BMI;35 ثب اففاؼ

 وِٟٛت ففؼ ـا ثب آٖ ٌٙبوبيي ٕ٘ٛؼ، اوتفبؼٜ ٌٛؼ.زٙب٘سٝ  وؽ ّٔي ففؼ ؼـ ؼوتفن ٕ٘ي ثبٌؽ، اق ٌٕبـٜ پفٚ٘ؽٜ غب٘ٛاـ يب ٞف ٌٕبـٜ ؼيٍفي وٝ ثتٛاٖ ثٝ *

 ٚقٖ )ويٌّٛفْ(
BMI = 

 )ٔتف( 2لؽ

 طجقِ ثٌذی BMIهقذار 
 الغفي 5/11وٕتف اق 

 ٘جيؼي 5/11  – 9/24
 أبفٝ ٚقٖ 0/25 – 9/29
 1زبلي ؼـخٝ  30 -9/34
 2زبلي ؼـخٝ  35 -9/39

 3زبلي ؼـخٝ  ٚ ثيٍتف 40

 ٚقٖ )ويٌّٛفْ(
BMI= 

 )ٔتف( 2لؽ =
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ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٔٛـؼ ضبئك إٞيت ؼـ ويف ثفـوي تٗ وٙدي، اػٓ اق زبلي، أبفٝ ٚقٖ ٚ زبلي ٌىٕي تِٛيٝ ٞبي اـائٝ ٌؽٜ ٚ 

ٝ ِٛـت ٌفايٗ اـخبع اق ٘ظف ٔطُ، ػّت ٚ ٘تيدٝ ؼـ خؽَٚ تٍػيُ ٚ ٘جمٝ ثٙؽي، ؼـ ـؼيف اَٚ تطت ػٙٛاٖ تٗ وٙدي ٘بّٔٙٛة ث

ؼـ ِٛـتي وٝ ثفاي اِٚيٗ ثبـ : زبلي ٌىٕي ؼـج ٚ ثجت ٌفؼؼ. ؼـ وتٖٛ ثؼؽي، 4: زبلي، وؽ 3: أبفٝ ٚقٖ، وؽ 2: الغفي، وؽ 1وؽ 

 ففْ ثفاي ففؼ تىٕيُ ٔي ٌٛؼ، ج; خؽيؽ ٚ ؼـ ِٛـتي وٝ ٞفيه اق ٔٛاـؼ ؼـ ففْ لجّي ٞٓ ثجت ٌؽٜ ق; لؽيٓ ثجت ٌفؼؼ.  

 .ايٗ لىٕت تٛوٗ وبـؼاٖ يب وبـٌٙبن ؼٚـٜ ؼيؽٜ تىٕيُ ٔي ٌٛؼ : ضیَُ سًذگی ٍ ػبدات رفتبری -3
اثتؽا اق ففؼ پفويؽٜ ٔي ٌٛؼ آيب ؼـ يىىبَ ٌؿٌتٝ ّٔفف ٔبؼٜ غؿايي ثفاي ٚي ٕٔٙٛع ثٛؼٜ يب ٔمؽاـ آٖ ٔطؽٚؼ ٌؽٜ اوت؛ ٞٓ  -3 -1

 پفويؽٜ ٚ ؼـج ٌفؼؼ.زٙيٗ ـليٓ غؿايي غبِي ؼاٌتٝ اوت يب غيف. ؼـ ِٛـت پبوع ٔثجت، ٘ٛع ٚ ػّت آٖ ٘يك 

ؼـ اـقيبثي تغؿيٝ اي، ّٔفف ٔؼَٕٛ ٟٕٔتفيٗ ٌفٜٚ ٞبي غؿايي ثف اوبن ٞفْ ٔٛاؼ غؿايي ٚ اِٚٛيتٟبي تغؿيٝ اي ايٗ ٌفٜٚ وٙي 

ٔٛـؼ پفوً لفاـ ٔي ٌيفؼ. ؼـ وتٖٛ اَٚ ٔيكاٖ ّٔفف ِجٙيبت، وجكيٟب ٚ ٔيٜٛ ٞب ثٝ ِٛـت تؼؽاؼ وٟٓ ّٔففي ٔؼَٕٛ ففؼ ؼـ يه ـٚق 

ٜ ٚ ٘تيدٝ ؼـ غب٘ٝ ٔمبثُ ٞفيه اق آٟ٘ب ثجت ٚ ثف اوبن وٟٓ اوتب٘ؽاـؼ ّٔٙٛة ّٔففي، ّٔٙٛة يب ٘بّٔٙٛة ثٛؼٖ ٔيكاٖ پفويؽٜ ٌؽ

 ّٔفف ايٗ ٌفٟٚٞب ؼـ غب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ػالٔت قؼٜ ٔي ٌٛؼ .

 وٟٓ اوت. ٞف وٟٓ اق ٌفٜٚ ِجٙيبت ثفاثف اوت ثب: 2 -3ٔيكاٖ ّٔٙٛة ّٔفف ـٚقا٘ٝ ِجٙيبت  

ِيٛاٖ ؼٚؽ ; يه  2ٌفْ پٙيف ٔؼِٕٛي ٔؼبؼَ يه ٚ ٘يٓ لٛ٘ي وجفيت ; يه زٟبـْ ِيٛاٖ وٍه ;  60تب  45بوت; يه ِيٛاٖ ٌيف يب ٔ 

 ٚ ٘يٓ ِيٛاٖ ثىتٙي پبوتٛـيكٜ.

 وٟٓ اوت. ٞف وٟٓ اق ٌفٜٚ وجكيٟب ثفاثف اوت ثب:  3 -5ٔيكاٖ ّٔٙٛة ّٔفف ـٚقا٘ٝ وجكيٟب  

ي پػتٝ يب غبْ غفؼ ٌؽٜ; ّ٘ف ِيٛاٖ ٘ػٛؼ وجك، ِٛثيب وجك ٚ ٞٛيح غفؼ يه ِيٛاٖ وجكيٟبي غبْ ثفي ؼاـ ; ّ٘ف ِيٛاٖ وجكي ٞب

 ٌؽٜ; يه ػؽؼ ٌٛخٝ ففٍ٘ي يب ٞٛيح يب غيبـ ٔتٛوٗ يب پيبق غبْ ٔتٛوٗ.

 وٟٓ اوت. ٞف وٟٓ اق ٌفٜٚ ٔيٜٛ ٞب ثفاثف اوت ثب:  2 -4ٔيكاٖ ّٔٙٛة ّٔفف ـٚقا٘ٝ ٔيٜٛ ٞب  

ػؽؼ ٘بـٍ٘ي ; ّ٘ف ٌفيپ ففٚت ; ّ٘ف ِيٛاٖ ٔيٜٛ ٞبي  2ّٞٛ، ويٛي، ٌّيُ( ;  يه ػؽؼ ٔيٜٛ ٔتٛوٗ )ويت، ٔٛق، پفتمبَ، ٌالثي،

 4ٌفٔي غفثكٜ يب ٘بِجي يب ٞٙؽٚا٘ٝ;  300يب ا٘ديف تبقٜ ; يه ثفي  ػؽؼ آِٛ يب غفٔب 2ػؽؼ ٌيالن،  12ـيك ٔب٘ٙؽ تٛت، اٍ٘ٛـ، ا٘بـ; 

لبٌك غؿا  2يه زٟبـْ ِيٛاٖ ٔيٜٛ غٍه يب غٍىجبـ;  تبقٜ يب غٍه ; ّ٘ف ِيٛاٖ ٔيٜٛ پػتٝ يب وٕپٛت ٔيٜٛ; ػؽؼ قـؼآِٛ ٔتٛوٗ

 غٛـي وًٍٕ; وٝ زٟبـْ ِيٛاٖ آة ٔيٜٛ تبقٜ ٚ ٘جيؼي )تِٛيٝ ٌٛؼ تب ضؽ أىبٖ اق ٔيٜٛ ٞبي تبقٜ ثٝ خبي آثٕيٜٛ اوتفبؼٜ ٌفؼؼ(.

، ٌٌٛتٟبي وفيؽ )ٔفؽ ٚ ٔبويبٖ( ٚ ٌٌٛت لفٔك  ثٝ ِٛـت ؼفؼبت ّٔفف ٔبٞيؼـ وتٖٛ ؼْٚ اـقيبثي تغؿيٝ اي ٔيكاٖ ّٔفف ٔؼَٕٛ  

  .وٛاَ ٌؽٜ ٚ ؼـ غب٘ٝ ٞبي ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٔي ٌٛؼثٙٛـ خؽاٌب٘ٝ   ّفتِٔؼَٕٛ ؼـ يه ٞفتٝ ٚ ٞٓ زٙيٗ وٟٓ ّٔففي ٔؼَٕٛ ؼـ يه 

ّ٘ف ـاٖ ٔتٛوٗ ٔفؽ يب يه وْٛ )ؼٚ لٛ٘ي وجفيت( ٌٌٛت وفيؽ يب لفٔك  يب  گزم 60ٞف وٟٓ اق ٌفٜٚ ٌٌٛت لفٔك ٚ وفيؽ ٔؼبؼَ 

تِٛيٝ ٌٛؼ ٔبٞي ضؽالُ ؼٚ ثبـ ؼـ ٞفتٝ تف خيطب ثٝ ِٛـت ثػبـ پك، تٙٛـي يب وجبثي ّٔفف  ويٙٝ ٔتٛوٗ ٔفؽ )ثؽٖٚ پٛوت( اوت.

ٌفؼؼ. ؼـ ِٛـت ّٔفف ٔبٞي ثٝ ِٛـت وٙىفٚ، ٔيكاٖ وٟٓ ّٔففي آٖ ٔطبوجٝ ٚ ثجت ٚ ثٝ ففؼ تِٛيٝ ٌٛؼ وٝ ٔبٞي ـا ثٝ ِٛـت 

ّفف ٕ٘بيؽ. ؼـ ِٛـت ّٔفف قيبؼ ٌٌٛت لفٔك ثٝ اوتفبؼٜ وٕتف  اق ٌٌٛت لفٔك ٚ ّٔفف ثيٍتف ٌٌٛتٟبي وفيؽ  تِٛيٝ ٌؽٜ تبقٜ ٔ

 ٚ ثف ّٔفف ٌٌٛت لفٔك وٓ زفثي يب خبيٍكيٗ وفؼٖ  ثب تػٓ ٔفؽ، ضجٛثبت ٚ ٔغك ؼا٘ٝ ٞب )ٌفؼٚ، ثبؼاْ، فٙؽق، پىتٝ( تبويؽ ٌٛؼ. 

ؼـ وتٖٛ وْٛ، ػبؼات تغؿيٝ اي ٘بٔٙبوت ففؼ وٛاَ ٌؽٜ ٚ ثجت ٔي ٌٛؼ. ؼـ ٞف يه اق ٔٛاـؼ، زٙب٘سٝ ٔبؼٜ غؿايي ّٔفف ٕ٘ي 

 ٌٛؼ، ؼـ غب٘ٝ غيف ػالٔت قؼٜ ٌٛؼ. 



4 
 

ػبؼات غؿايي ٘بٔٙبوت ٔٛـؼ وٛاَ ٌبُٔ ؼفؼبت ّٔفف ٔؼَٕٛ ٞفتٍي وٛويه؛ وبِجبن؛ ٌٌٛتٟبي ٕ٘ه وٛؼ، ؼٚؼي ٚ 

ٕسٙيٗ ؼفؼبت ّٔفف ٔؼَٕٛ ٞفتٍي ٌ٘ٛيؽ٘ي ٞبي ٌبقؼاـ )وٛالٞب، ٔبء اٍِؼيف، ؼٚؽ ٌبقؼاـ( ٔي ثبٌؽ. ؼـ  وٙىفٚي ؼـ ٞفتٝ، ٞ

ِٛـت ّٔفف قيبؼ آٟ٘ب، ثف ضؿف يب اوتفبؼٜ وٕتف  اق ٔٛاؼ فٛق ٚ خبيٍكيٗ ٕ٘ٛؼٖ ؼٚؽ  تبويؽ ٌٛؼ. ؼـ ؼٚ وٛاَ ّٔفف ـٚغٗ خبٔؽ 

وففٜ، آٔٛقي ثفاي تٍٛيك ثٝ ضؿف ّٔفف ايٗ ٔٛاؼ ٔؽ ٘ظف ٔي ثبٌؽ. ثفاي وبًٞ  )اػٓ اق ٘جبتي يب ضيٛا٘ي( ٚ اوتفبؼٜ اق ٕ٘ىؽاٖ وف

ّٔفف ٕ٘ه ٚ ضؿف ٕ٘ىؽاٖ وف وففٜ، تِٛيٝ ٌفؼؼ ثفاي ٘ؼٓ ؼاؼٖ ثٝ غؿاٞب، اق زبٌٙي ٞبيي ٔب٘ٙؽ وفوٝ، آثّيٕٛ، ويف، پيبق، 

وفؼٖ ّٔفف لٙؽٞبي وبؼٜ ٔب٘ٙؽ لٙؽ، ٌىف،  ِيٛاٖ آة، ٔطؽٚؼ 6 -1وجكيٟبي ٔؼٙف ٚ وبيف اؼٚيٝ ٞب اوتفبؼٜ ٌٛؼ. ّٔفف ـٚقا٘ٝ 

 ٌىالت ٚ ٌيفيٙي، ٌ٘ٛبثٝ ٚ آثٕيٜٛ ٞبي ِٙؼتي ٔٛـؼ تبويؽ لفاـ ٌيفؼ.

وبيف ػبؼات غؿايي ٕٔف ففؼ ٔب٘ٙؽ ّٔفف ثيً اق ضؽ ٌيفيٙي، فىت فٛؼٞب، غؿاٞبي وفظ وفؼ٘ي ٚ ٔٛاـؼ ٍٔبثٝ وٝ ففؼ آٟ٘ب ـا 

پفويؽٜ ٚ ثجت ٌٛؼ ٚ تِٛيٝ ٞبي القْ ثٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼـ خٟت اِالش ٔٛاـؼ يبؼ  ؾوف ٔي ٕ٘بيؽ، ؼـ لىٕت وبيف ػبؼات غؿايي ٕٔف

  ٌؽٜ ا٘دبْ ٌيفؼ.

 

: ؼـ ايٗ لىٕت، فؼبِيت خىٕب٘ي ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ثفـوي ٔي ٌٛؼ. ؼـ ِٛـتي وٝ ففؼ فؼبِيت خىٕب٘ي (  فؼبلیت جسوبًی2 – 3

تٗ فؼبِيت خىٕب٘ي، ؼـ يه ٞفتٝ ٔؼَٕٛ اق ٘ظف  ٘ٛع، ٔؽت، ٌؽت ثجت ٌٛؼ. ؼـ ِٛـت ؼاٌ "٘ؽاـؼ"٘ؽاـؼ، ثب ؾوف ػّت آٖ ؼـ لىٕت 

 ٚ تؼؽاؼ ؼفؼبت ؼـ ٞفتٝ ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٔي ٌيفؼ.

٘ٛع فؼبِيت ففؼ ؼـ زٟبـ ثػً ٔٛـؼ وٛاَ لفاـ ٌيفؼ ٚ ؼـ غب٘ٝ ٔمبثُ آٖ ثجت ٌٛؼ: فؼبِيت غبٍ٘ي، پيبؼٜ ـٚي، فؼبِيت ؼـ ضيٗ ًَع: 

ِٛـت ٔثجت ثٛؼٖ پبوع، ٔؽت، ٌؽت ٚ ؼفؼبت آٖ پفويؽٜ ٚ ؼـ غب٘ٝ ٞبي ٔمبثُ آٖ ٔٙبثك  وبـ  ٚ ٚـقي. ؼـ ٞفيه اق ٔٛاـؼ، ؼـ

 ؼوتٛـ ػُٕ قيف ثجت ٌٛؼ. ؼـ ِٛـت ػؽْ ا٘دبْ ٞفيه اق فؼبِيت ٞب، ؼـ غب٘ٝ ٞبي ٔمبثُ آٖ غٗ تيفٜ ٌؿاٌتٝ ٌٛؼ.

بٖ يب اتٛٔجيُ اوت وٝ اٌف ثٙٛـ ٔٙظٓ ٔثال ٔٙظٛـ اق فؼبِيت غبٍ٘ي ٔٛاـؼي ٔب٘ٙؽ خبـٚ قؼٖ ، تي وٍيؽٖ، ٌىتٗ ضي فؼبلیت خبًگی:

 ٘ٛع آٖ ؼـج ٌفؼؼ. "فؼبِيت غبٍ٘ي"ؼـ غب٘ٝ ٞف ـٚق يب ٞفتٝ اي يه يب زٙؽ ثبـ ا٘دبْ ٌٛؼ ٔي تٛاٖ آٖ ـا ٔؽ ٘ظف لفاـ ؼاؼ. 

ؼـ ِٛـتي وٝ ففؼ ؼـ َ٘ٛ ٞفتٝ پيبؼٜ ـٚي ؼـ ا٘ٛاع ٔػتّف اق لجيُ ـفت ٚ آٔؽ ـٚقا٘ٝ، ٌؿـاٖ اٚلبت ففاغت، ٚـقي ٚ  پیبدُ رٍی:

 ٘ٛع آٖ ؼـج ٌفؼؼ. "پيبؼٜ ـٚي"ؼـ غب٘ٝ  اوتفبؼٜ اق تفؼٔيُ ؼاـؼ، ٔؽت، ٌؽت ٚ ؼفؼبت آٖ ؼـ ٞفتٝ ؼـ غب٘ٝ ٞبي ٔمبثُ آٖ ؼـج ٌٛؼ.

 

اوت، ؼـ )ٔب٘ٙؽ وٍبٚـقي، وبـٌفي( ٔطُ وبـ فؼبِيت فيكيىي ؼاـؼ يب ٌغُ ٚي تٛاْ ثب فؼبِيت ثؽ٘ي اٌف ففؼ ؼـ  فؼبلیت در حیي كبر:

 ٘ٛع آٖ ؼـج ٌفؼؼ. "فؼبِيت ؼـ ضيٗ وبـ"ؼـ غب٘ٝ  غب٘ٝ ٞبي ٔمبثُ آٖ ٔب٘ٙؽ ٔٛاـؼ لجّي ثجت ٌفؼؼ.

ؼـ ِٛـتي وٝ ففؼ ؼـ َ٘ٛ ٞفتٝ ثب ٞؽف ٚـقي يب تففيص ٚـقي ٞبيي ٔب٘ٙؽ ٌٙب، وٛٞٙٛـؼي، ؼٚزفغٝ وٛاـي، ٚاِيجبَ،  ٍرسش: 

 ٘ٛع آٖ ؼـج ٌفؼؼ. "ٚـقي"ؼـ غب٘ٝ  ثىىتجبَ ٚ وبيف ٚـقي ٞب ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞؽ،

 

ؼبِيت ٞبي خىٕب٘ي ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ، پفويؽٜ : ؼـ ايٗ غب٘ٝ، ٔؽت قٔب٘ي وٝ ثٝ ٘ٛـ ٔؼَٕٛ ؼـ ٞف ـٚق  ٞف يه اق فهذت فؼبلیت در رٍس

 ٚ ثف ضىت ؼليمٝ ثجت ٔي ٌفؼؼ. 
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: ثفاي تؼييٗ ٌؽت فؼبِيت، اق ـٚي تىت ِطجت وفؼٖ ؼـ ضيٗ ا٘دبْ فؼبِيت خىٕب٘ي اوتفبؼٜ ٌفؼؼ. اق ففؼ پفويؽٜ ٌٛؼ آيب ضذت

تي وٝ ثتٛا٘ؽ ثٝ ـاضتي ِطجت ٕ٘بيؽ يب آٚاق قٔب٘ي وٝ فؼبِيت خىٕب٘ي ا٘دبْ ٔي ؼٞؽ، لبؼـ ثٝ ِطجت وفؼٖ ٔي ثبٌؽ يب غيف. ؼـ ِٛـ

ثػٛا٘ؽ، ٌؽت فؼبِيت ٚي غفيف اوت. اٌف ؼـ ٍٞٙبْ ِطجت وفؼٖ ثٝ ٘فه ٘فه قؼٖ ٔي افتؽ ٚ ٕ٘ي تٛا٘ؽ آٚاق ثػٛا٘ؽ، ٌؽت 

 فؼبِيت ففؼ ٔتٛوٗ اوت ٚ اٌف لبؼـ ثٝ ِطجت وفؼٖ ٕ٘ي ثبٌؽ، ٌؽت فؼبِيت خىٕب٘ي، ٌؽيؽ ٔي ثبٌؽ.

وبيّي ٔب٘ٙؽ تفؼٔيُ اوتفبؼٜ ٔي وٙؽ وٝ تؼؽاؼ ٔفثبٖ لّت ٚي ؼـ ضيٗ فؼبِيت ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ يب تٛا٘بيي ؼـ ِٛـتي وٝ ففؼ اق ٚ

ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٘جٓ ـا ؼـ ضيٗ ا٘دبْ فؼبِيت ثؽ٘ي ؼاـؼ، ثفاي تؼييٗ ٌؽت فؼبِيت ٔي تٛاٖ اق ـٚي ضؽاوثف ٔفثبٖ لّت اوتفبؼٜ وفؼ. ؼـ 

ؽاوثف ٔفثبٖ لّت( ضؽاوثف ٔفثبٖ لّت ففؼ تؼييٗ ٔي ٌٛؼ. اٌف تؼؽاؼ ٔفثبٖ لّت ٚي ؼـ ; ض 220 –ايٗ ـٚي، اثتؽا اق ففَٔٛ ) وٗ 

 ؼـِؽ ضؽاوثف ٔفثبٖ لّت ٔطبوجٝ ٌؽٜ ثبٌؽ، ٌؽت فؼبِيت ٔتٛوٗ تب ٌؽيؽ اوت.  55ٍٞٙبْ ا٘دبْ ٚـقي، ٔىبٚي يب ثيً اق 

ٔي ثبٌؽ. ايٗ ففؼ اٌف ؼـ ضيٗ فؼبِيت  220 – 35;  115وبَ ثبٌؽ، ضؽاوثف ٔفثبٖ لّت ٚي  35ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، اٌف وٗ ففؼي 

 ثبـ ٚ ثيٍتف ثبٌؽ، ٌؽت فؼبِيت اٚ ٔتٛوٗ ـٚ ثٝ ثبال اوت. 102ٚـقٌي  تؼؽاؼ ٔفثبٖ لّجً 

ؼـ ايٗ لىٕت، اق ففؼ پفويؽٜ ٌٛؼ وٝ ٞف ٘ٛع فؼبِيت خىٕب٘ي ـا زٙؽ ثبـ ؼـ ٞفتٝ ا٘دبْ ٔي ؼٞؽ ٚ ؼـ  تؼذاد دفؼبت در ّفتِ:

 غب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٌٛؼ.

ثٛؼٖ ٔيـكاٖ فؼبِيت خىٕب٘ي،  زٙب٘سٝ فـفؼ ثٙٛـ ٔؼٕـَٛ ٚ ٔٙظـٓ ٚ ٔىتـٕف ؼـ ٔدٕـٛع  هطـلَة یب ًبهطلَةثٝ ٔٙظـٛـ تؼييٗ 

ؼليمٝ ؼـ ـٚق، فؼبِيت خىٕب٘ي ثب ٌؽت ٔتٛوٗ ٚ ثبالتف ؼاٌتٝ ثبٌؽ، ؼـ غب٘ٝ ّٔٙٛة ػالٔت قؼٜ ٌٛؼ ٚ  30ـٚق ؼـ ٞفتٝ ٚ ضؽالُ  3 -5

ؼليمٝ فؼبِيت خىٕب٘ي ثب ٌؽت ٔتٛوٗ ٚ ثبالتف  30ـٚق ؼـ ٞفتٝ ٚ ٞف ـٚق  3ّٛة ثجت ٌفؼؼ. ؼـ اففاؼي وٝ ؼـ ِٛـت وٕتف ثٛؼٖ، ٘بٔٙ

 ثبـ ٚ ثيٍتف ٌٛؼ. 5ؼاـ٘ؽ، تِٛيٝ ثٝ افكايً تؼؽاؼ ـٚق ا٘دبْ فؼبِيت ثٝ 

ؼليمٝ پيبؼٜ ـٚي ثب ٌؽت ٔتٛوٗ ؼاـؼ ٚ فؼبِيت ؼيٍفي ا٘دبْ ٕ٘ي ؼٞؽ،  30ثبـ ؼـ ٞفتٝ ٚ ٞف ثبـ  4ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، ثفاي ففؼي وٝ 

 ثبـ، ّٔٙٛة. 4: دفؼبت در ّفتِ: ٔتٛوٗ، ضذتؼليمٝ،  30: هذت در رٍس: پيبؼٜ ـٚي، ًَعخؽَٚ ثٝ ايٗ ِٛـت تىٕيُ ٔي ٌٛؼ: 

 

ؼـ غَّٛ ّٔفف ا٘ٛاع ؼغب٘يبت ٘ظيف ويٍبـ، لّيبٖ، زپك ٚ وبيف ٔٛاؼ اق  اد اػتیبد آٍر:( استؼوبل دخبًیبت ٍ ه3َ – 3

ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ وٛاَ ٌٛؼ. ؼـ ِٛـت پبوع ثّي، ٘ٛع، ؼفؼبت اوتؼٕبَ ـٚقا٘ٝ يب ٞفتٍي آٖ ٚ ٔؽت قٔب٘ي ـا وٝ ؼـ ضبَ ّٔفف ٔبؼٜ 

غَّٛ ّٔفف اِىُ ٚ ٔٛاؼ ٔػؽـ ثب ـػبيت  اضتفاْ ٚ ضفيٓ ٔؿوٛـ اوت )ٔبٜ يب وبَ(، ؼـ غب٘ٝ ٞبي ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٌفؼؼ. ٕٞسٙيٗ ؼـ

  غِّٛي ٍٔبثٝ ؼغب٘يبت ػُٕ ٌٛؼ.

په اق تىٕيُ ايٗ ثػً، ؼـ خؽَٚ ٘جمٝ ثٙؽي ٚ تٍػيُ ؼـ ِفطٝ آغف ففْ اـقيبثي ؼٚـٜ اي والٔت، ؼـ ـؼيف ؼْٚ تطت 

ٞبي غؿايي ثٝ ٔيكاٖ ّٔٙٛة ّٔفف ٕ٘ي  ، ؼـ ِٛـتي وٝ تغؿيٝ ففؼ ّٔٙٛة ٘يىت )ٞف يه اق ٌفٜٚضیَُ سًذگی ًبهطلَةػٙٛاٖ 

ـا ؼـ  3ٚ ؼـ ِٛـت ّٔفف ؼغب٘يبت وؽ  2، ٘بّٔٙٛة ثٛؼٖ فؼبِيت خىٕب٘ي وؽ 1ٌٛؼ يب ػبؼات غؿايي ٘بٔٙبوت ٚخٛؼ ؼاـؼ( وؽ 

ؼـ وتٖٛ ٘ٛع )وؽ(  ؼـج ٌفؼؼ. ؼـ وتٖٛ لؽيٓ يب خؽيؽ، ؼـ ِٛـتي وٝ ثفاي اِٚيٗ ثبـ ففْ ثفاي ففؼ تىٕيُ ٔي ٌٛؼ، ج; خؽيؽ ٚ 

ِٛـتي وٝ ٞفيه اق ٔٛاـؼ ؼـ ففْ لجّي ٞٓ ثجت ٌؽٜ ق; لؽيٓ ثجت ٌفؼؼ  ٚ الؽأبت ٌبُٔ اـائٝ تِٛيٝ ٞب ٚ ٍٔبٚـٜ ثفاي اِالش 

 ٚٔغ ٔٛخٛؼ ؼـ وتٖٛ الؽأبت ٌ٘ٛتٝ ٌٛؼ.
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ؼٚـٜ ؼيؽٜ ثٟؽاٌتي ايٗ لىٕت تٛوٗ وبـؼاٖ ٚ يب وبـٌٙبن  : آلزصِی ٍ هَاجِْ ثب هَاد سیبى آٍر ضغلیسَاثق ایوٌسبسی،-4

 .تىٕيُ ٔي ٌٛؼ

 ،ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ  ثب تٛخٝ ثٝ ثف٘بٔٝ ٞبي ايٕٙىبقي ؼـ وٙص وٍٛـؼـ ِٛـت ٘يبق ثٝ تكـيك ٚاوىٗ  وبثمٝ ٚاوىيٙبويٖٛ ::  1 – 4

 خٟت ا٘دبْ ٚاوىيٙبويٖٛ اـخبع ٔي ٌفؼؼ.

وبٍِي تكـيك ٔي ٌفؼؼ.،وپه ٞف  16اِي  14آغفيٗ ٚاوىٗ يبؼآٚـ ؼٌٚب٘ٝ ؼـ وٙيٗ تٍػيُ ٘يبق ثٝ ٚاوىٗ : ؼـ ثف٘بٔٝ وٍٛـي ،

قٔبٟ٘بي  ، ٔٛخٛؼ ٕ٘ي ثبٌؽوبـت ٚاوىٗ ٔىتٙؽ ؼـ ِٛـتي وٝ  ثفاي تىٕيُ غب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ وبَ يىجبـ ايٗ ٚاوىٗ ثبيؽ تكـيك ٌفؼؼ.. 10

تب ؼـيبفت ثٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ يبؼآٚـي ٔي ٌٛؼ  وفثبقي ؼٚـٜػٕٛٔي يب ٔؼَٕٛ ٚاوىيٙبويٖٛ تٛاْ ٔب٘ٙؽ ٚاوىيٙبويٖٛ ؼـ ؼثيفوتبٖ ، 

خٟت ا٘دبْ ٚاوىيٙبويٖٛ اـخبع ٔي ٚ قٔبٖ آٖ ـا  ثٝ غب٘ف ثيبٚـؼ ؼـ ِٛـتي وٝ وبثمٝ ٍٔػّي ؼـيبفت ٍ٘ؽ ،  تَام ٍاكسي

ثفاي  ة ؼـيبفت ٘ىفؼٜ ا٘ؽ ، ٞىتٙؽ ٚ تبوٖٙٛ ٚاوىٗ ٞپبتيت "ة"ؼـ ٔؼفْ غٙف ٞپبتيت وٝ ي آٖ ؼوتٝ اق اففاؼ ٕٞسٙيٗ ٌفؼؼ.

 ثٝ ٌفش قيف ٔي ثبٌؽ :   «ة»گزٍّْبی پزخطز ثزای ایوي سبسی ّپبتیت .تكـيك  ٚاوىٗ ٞپبتيت اـخبع ٔي ٌٛ٘ؽ

 هطبغل خبظ: 

وّيٝ پفوُٙ ٌبغُ ؼـ ٔفاوك ؼـٔب٘ي ثىتفي ٚ وفپبيي وٝ ثب غٖٛ ٚ تفٌطبت آغٍتٝ ثٝ غٖٛ ثٝ ٘طٛي ؼـتٕبن ٞىتٙؽ  -اِف 

ثٟيبـاٖ ، وٕه ثٟيبـاٖ ، ٚاوىيٙبتٛـٞب ، ؼ٘ؽا٘پكٌىبٖ ، وٕه ؼ٘ؽا٘پكٌىبٖ ، وبـٌٙبوبٖ ٚ   پكٌىبٖ ، پفوتبـاٖ ، ٔبٔبٞب ،  ٌبُٔ:

تىٙىيٗ ٞبي آقٔبيٍٍبٜ ٞبي تٍػيُ ٘جي ،٘ظبفتسيبٖ ٚاضؽٞبي ثٟؽاٌتي ؼـٔب٘ي ٚآقٔبيٍٍبٟٞبي تٍػيُ ٘جي ، ؼاً٘ آٔٛقاٖ 

 . ؼاٍ٘دٛيبٖ پكٌىي ، ؼ٘ؽا٘پكٌىي، پفوتبـي ٚ ٔبٔبئي ، ..... ثٟٛـقي ، 

 آقٔبيٍٍبٜ ٞبي تطميمبت خٙبيي ِٚطٙٝ خفْ.  أؽاؼٌفاٖ اٚـلا٘ه ، ق٘ؽا٘جب٘بٖ ،وبـٌٙبوبٖ آتً ٍ٘بٟ٘ب ، -ة  

 ـفتٍفاٖ ٌٟفؼاـي ٞب. -ج  

وٛؼوب٘ي وٝ ؼـ وبٟ٘ٛ٘بي اِالش ٚ تفثيت ٍٟ٘ؽاـي ٔي ٌٛ٘ؽ ، وٛؼوبٖ ػمت ٔب٘ؽٜ ؾٞٙي ٚ غب٘ٝ پفوُٙ ٔؤوىبت ٍٟ٘ؽاـي  -ؼ 

 ٔؽاـن اوتثٙبيي.وبِٕٙؽاٖ ٚ ٔؼّٕيٗ 

 :ثیوبراى خبظ

 ثيٕبـاٖ تطت ؼـٔبٖ ؼيبِيك ٚ اففاؼي وٝ ثٙٛـ ٔىفـغٖٛ يب ففآٚـؼٜ ٞبي غٛ٘ي ؼـيبفت ٔي وٙٙؽ ) تبالوٕي ، ٕٞٛفيّي ٚ . (. -ٜ 

 وٝ ضؽالُ يه تىت تىٕيّي ٔثجت ؼاـ٘ؽ .  Cاففاؼ آِٛؼٜ ثٝ ٞپبتيت  -ٚ 

  وبوٗ ؼـ يه ٚاضؽ ٔىىٛ٘ي +HBsAgاػٕبء غب٘ٛاؼٜ ، ففؼ -ق 

 رفتبرّبی پز خطز:

 ٔبٜ ٞىتٙؽ . 6ق٘ؽا٘يب٘ي وٝ ؼاـاي ـفتبـٞبي پفغٙف ٞىتٙؽ ٚ ؼاـاي ٔطىٛٔيت ثيً اق  -ش 

 اففاؼ ؼاـاي ـفتبـٞبي پفغٙف خٙىي ٚ اػتيبؼ تكـيمي وٝ تطت پيٍيفي ٔؽاْٚ ٞىتٙؽ . .-ٖ

ثفاي اففاؼ وٙيٗ ثبال ٚ يب ثيٕبـاٖ ـيٛي ٚ لّجي ٚ ػفٚلي ٚ يب اففاؼي وٝ ؼاـاي ٍٔىالت ايٕٙي ٞىتٙؽ ٚ وبـوٙبٖ ٔفاوك  ٍاكسي آًفلَاًشا

بٔف ثٟؽاٌتي ؼـٔب٘ي ثّٛـت وبِيب٘ٝ تكـيك ٔي ٌفؼؼ. تكـيك ٚاوىٗ آ٘فّٛا٘كا لجُ اق فُّ وفٔب تِٛيٝ ٌؽٜ ٚ په اق آٖ تِٛيٝ ٕ٘ي ٌٛؼ.ؼـ ضبَ ض

ٟؽٜ ففؼ اوت .اق آ٘دب وٝ قٔبٖ ّٔٙٛة ثفاي تّميص ٚاوىٗ اق ٌٟفيٛـ ٔبٜ آغبق ٔي ٌفؼؼ، ٚاوىٗ ٞبي خؽيؽ اق ايٗ تبـيع تٛقيغ تبٔيٗ ٚاوىٗ ثٝ ػ

  ٔي ٌفؼؼ ٚ ثبيؽ ثٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ تبويؽ وفؼ وٝ ثفاي تٟيٝ ٚاوىٗ خؽيؽ اق ٟٔف ٔبٜ الؽاْ وٙؽ.

 . وٛاَ ٌٛؼ ؼـ ِٛـت ا٘دبْ آٖ ؼـ لىٕت وبيف ٘ٛع آٖ ٌ٘ٛٙٝ ٌٛؼ.ٚ .... پٌَهَكَک ،ؼـ غَّٛ ٘يبق ثٝ  وبيف ٚاوىٗ ٞب ٔب٘ٙؽ 

اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼـ غَّٛ ٚخٛؼ ضىبويت ٞبي غؿايي ٚ يب ؼاـٚيي ٚ ٘ٛع  : سبثقِ آلزصی دارٍیی یب غذایی: 2– 4

 ضىبويت)پٛوتي،تٙفىي ،ػٕٛٔي( آٖ وٛاَ ٌٛؼ ٚ ٘ٛع آٖ ؼـ لىٕت ٔفثٛ٘ٝ ؼـج ٌفؼؼ.



7 
 

تٛخٝ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼـ ِٛـت  ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜٚ ٚظيفٝ ٌغّي  ثٝ ٌغُ :سبثقِ هَاجِْ یب توبس ثب ػَاهل سیبى آٍر ضغلی :  3- 4

  ػالٔت قؼٜ ٌٛؼ. ٔٛاخٟٝ اضتٕبَ ايٗ ٔٛاخٟبت ثف اوبن ٘ٛع

ٌفٜٚ ػٕؽٜ تمىيٓ ٔي ٌٛ٘ؽ وٝ ػجبـتٙؽ اق: ػٛأُ قيبٖ آٚـ فيكيىي، ػٛأُ قيبٖ  زٟبـفبوتٛـٞبي قيبٖ آٚـ ؼـ ٔطيٗ وبـ اففاؼ ثٝ 

ٚ ػٛأُ قيبٖ آٚـ اـٌٛ٘ٛٔيه ؼـ ـاثٙٝ ثب ٞف ٌغّي ثبيؽ ثفـوي ٌٛؼ وٝ وؽاْ ٌفٜٚ اق ايٗ  آٚـ ٌيٕيبيي، ػٛأُ قيبٖ آٚـ ثيِٛٛليىي

 ػٛأُ ؼـ آٖ ٌغُ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ. 

ٌفٔب، وفٔب، وفِٚؽا، افكايً ٚ وبًٞ فٍبـ ٚ اـتؼبي ؼـ ٔطيٗ وبـ  ػجبـتٙؽ اق: ٔطيٗ وبـ ػٛأُ فيكيىي قيبٖ آٚـ ؼـ  ٟٕٔتفيٗ

 ٞبي يٛ٘يكاٖ ٚ غيف يٛ٘يكاٖ اوت. ٚ اٌؼٝ

ؼـ ٔطيٗ وبـ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ ٚ تؼؽاؼٌبٖ ثىيبـ قيبؼ اوت وٝ ثىيبـي اق ايٗ ٔٛاؼ ضتي اثفاتٍبٖ  ٔٛـؼ ٘ظفػٛأُ ٌيٕيبيي  ٟٕٔتفيٗ

 ه وفي اق ٔٛاؼي وٝ پفّٔفف تف ٞىتٙؽ ٔب٘ٙؽ ٌفٜٚ ٞبيي اق فّكات ٚ ضالَ ٞب اثفاتٍبٖ ٌٙبغتٝ ٌؽٜ اوت.ٌٙبغتٝ ٌؽٜ ٘يىت أب ي

وٝ ؼـ ثؼٕي ٍٔبغُ ٚ ػٕؽتبُ ٍٔبغّي ٔي ثبٌٙؽ لبـذ ٞب، ثبوتفي ٞب ٚ ٚيفٚن ٞب  ٌبُٔػٛأُ ثيِٛٛليه قيبٖ آٚـ ؼـ ٔطيٗ وبـ  

 ثب ٌيبٞبٖ وفٚ وبـ ؼاـ٘ؽ ثيٍتف ؼيؽٜ ٔي ٌٛؼ.ا٘ىبٟ٘ب، ضيٛا٘بت يب ٔٛاؼ ؼفؼي وٝ اففاؼ ؼـ آٖ ثب 

ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ ٔطُ وبـ،  ٚوبيٌُىُ ا٘دبْ وبـ ٚ  ، ٘فاضي ٔطيٗ وبـ ٔفتجٗ ثبٌفٜٚ ثؼؽي ػٛأُ اـٌٛ٘ٛٔيه ٞىتٙؽ وٝ  

ٔي ٌػُ ؼزبـ اغتالالت ٔػتّف اق خّٕٝ ٘بـاضتي ٞبي اوىّتي ػٕال٘ي  ؼـ ِٛـت ػؽْ تٙبوت ٔٛاـؼ فٛق ثب ٌفايٗ ففؼ، وفؼاٌبـٜ 

 ٌٛؼ.

ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ يىي اق ػٛأُ قيبٖ آٚـ ٌغّي ،ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ په اق ا٘دبْ ٍٔبٚـٜ ٚ ؼـيبفت تِٛيٝ ٞبي اِٚيٝ ثف اوبن ـإٞٙب  

ٔٛاـؼ تِٛيٝ ٌؽٜ ؼـ خؽَٚ تٍػيُ ٚ ٘جمٝ اـخبع ٌفؼؼ.ثب ٕٞبٍٞٙي ٚاضؽ ثٟؽاٌت ضففٝ اي ٌٟفوتبٖ ثٝ پكٌه ؼٚـٜ ؼيؽٜ ٘ت وبـ 

 ( ؼـج ٌفؼؼ.4ثٙؽي ففْ )ِفطٝ 

 

اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼـ غَّٛ ّٔفف ؼاـٚ ؼـ ضبَ ضبٔف وٝ ثٝ ٔؽت يه ٔبٜ يب ثيٍتف ؼـضبَ  هػزف دارٍ یب هکول: 4- 4

ِيپيؽٔي ٚ ..... ّٔفف ٔي ٌٛؼ ـا ّٔفف اوت وٛاَ ٌٛؼ . ؼاـٚٞبيي وٝ ؼـ ثيٕبـي ٞبي ٔكٔٗ ٔب٘ٙؽ فٍبـ غٖٛ ثبال، ؼيبثت، ؼيه 

 ثب ؾوف ٘ٛع ؼاـٚ ؼـ لىٕت ٔفثٛ٘ٝ ٚاـؼ وٙيؽ.

ا٘ٛاع ٔىُٕ ٔٛـؼ ٘ظف وٝ ففؼ ٕٔىٗ اوت تطت ػٙٛاٖ ؼاـٚي تمٛيتي يب ػٙبٚيٗ ؼيٍف ّٔفف وٙؽ ، ػجبـتٙؽ اق : ا٘ٛاع ٚيتبٔيٗ ٞب ٚ 

أالش ثب ػٙبٚيٗ ل٘فيه يب تدبـي ٔػتّف ثٝ ِٛـت غٛـاوي يب تكـيمي( ٚ وبيف ٔىُٕ ٞب ٔب٘ٙؽ ا٘ٛاع ٔىّٕٟبي ٚـقٌي، ٔىّٕٟبي 

 پفٚتئيٙي، ٌّٛوك آٔيٗ، وٙؽـٚئيتيٗ وِٛفبت، خٙىيًٙ ٚ ...  الغف يب زبق وٙٙؽٜ، پٛؼـٞبي

 

 

 ايٗ لىٕت تٛوٗ پكٌه تىٕيُ ٔي ٌٛؼ. ضزح حبل ٍ سَاثق پشضکی: -5

ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ اق ٚي وٛاَ ٌٛؼ.زٙب٘سٝ ثيٕبـي ٚ يب ٍٔىُ غبِي ؼـ ضبَ ضبٔف ؼاـؼ  ضکبیت یب ثیوبری فؼلیاثتؽا ؼـ غَّٛ  

 ٍٞٙبْ وٛاَ ٚ خٛاة ٚ ٔؼبيٙبت تٛخٝ ٚيمٜ اي ثٝ ايٗ ٔٛٔٛع ٌؽٜ ٚ الؽاْ القْ ثفاي ؼـٔبٖ يب اـخبع ٔٙبوت ِٛـت ٌيفؼ.
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  :/ًَع دارٍی هػزفیثیوبری ّب ٍ ػَاهل خطز در فزد یب ثستگبىارسیبثی سَاثق 

تفخيطب ثفاي ثجت وٛاثك ثيٕبـي ٞب ٚ يب ػٛأُ غٙف ٟٔٓ ؼـ ففؼ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٚ يب اففاؼ فبٔيُ ٚي وٛاَ ٔي ٌٛؼ . لىٕت ايٗ  ؼـ

ثٝ تٟٙبيي ٔالن  ففؼاظٟبـات ٌؽٜ ٚ  ػُٕ (ي ّٔففي ٚ....ثف اوبن ٔىتٙؽات )پفٚ٘ؽٜ پكٌىي،آقٔبيٍبت،يب ؼاـٚوٛاثك ففؼي 

وت وٝ زٙب٘سٝ وػٙبٖ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ اق ٘ظف پكٌه لبثُ اػتجبـ ثبٌؽ ٔي تٛاٖ ثٝ آٖ ٘يك اوتٙبؼ ٌبيبٖ ؾوف ا تٍػيُ لفاـ ٕ٘ي ٌيفؼ.

 ٕ٘ٛؼ

ٔي ٌٛؼ ٚ ؼـِٛـتي وٝ وبثمٝ ثيٕبـي ؼـ ٌ٘ٛتٝ  ٚي ٘ٛع ثيٕبـي "ففؼ"زٙب٘سٝ ففؼ ؼاـاي وبثمٝ ثيٕبـي ٔٛـؼ وٛاَ ثٛؼ ؼـ وتٖٛ 

) ثٝ .ٌفؼؼٚاـؼ  "ثىتٍبٖ"ؼـ وتٖٛ  ٚي ٚ ٘ٛع ثيٕبـئفثٖٛ ثٝ ثىتٍبٖ  وؽ ٔٛـؼ ٘ظف ،اففاؼ فبٔيُ ففؼ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٚخٛؼ ؼاٌت

اق  ٚ ثيً 2، پؽـ ثكـي ، ٔبؼـثكـي ، ػٕٝ ،غبِٝ،ػٕٛ ،ؼايي وؽ 1ثىتٍبٖ ؼـ خٝ يه ٌبُٔ : پؽـ ، ٔبؼـ، غٛاٞف ثفاؼـ  ٚ ففق٘ؽاٖ وؽ 

ؼـ ِٛـتي وٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ثفاي ثيٕبـي ٞبي ٔٛـؼ وٛاَ ؼاـٚيي ّٔفف ٔي  (.تؼّك ٔي ٌيفؼ  3وؽ  2ٚ  1يه ٘فف اق فبٔيُ ؼـخٝ 

 ٘ٛع ؼاـٚ  ٌ٘ٛتٝ ٌٛؼ. "ؼاـٚي ّٔففي"ٕ٘بيؽ، ؼـ وتٖٛ 

 ،وبثمٝ تفٚٔجٛأجِٛي  ،ؼـ غٛؼي يب ثىتٍبٖ ؼـخٝ يه وىتٝ ٔغكي اق ففؼ ؼـ غَّٛ وبثمٝ وىتٝ لّجي ،: ػزٍقیقلجی ثیوبری 

پبوع ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٔثجت ٚ ٔىتٙؽ ثٛؼ يؼٙي ٔؽـوي ؼاَ ثف ٚخٛؼ  زٙب٘سٝوٛاَ ٌٛؼ . ٔبٞيسٝ اي لّجيا٘ٛاع ثيٕبـي ٞبي ؼـيسٝ اي ٚ 

 ٘ٛع آٖ ؼـج ٌفؼؼ." ؼاـؼ "وبثمٝ آٖ اـائٝ ؼاؼ ،ؼـ غب٘ٝ ثيٕبـي ٚ يب

٘سٝ پبوع زٙب ٚ ثىتٍبٖ ؼـخٝ يه وٛاَ ٌٛؼ . ففؼاق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼـ غَّٛ وبثمٝ اثتال ثٝ ؼيبثت ؼـ :  دیبثت ٍ ػَارؼ آى

 .ؼـج ٌٛؼ  ٔفثٛ٘ٝ ٔطُ ثٛؼ ؼـ  ٔثجت ٚ ٔىتٙؽ 
  

اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼـ غَّٛ وبثمٝ اثتال ثٝ فٍبـ غٖٛ ثبال،اغتالَ زفثي ٞبي غٖٛ ؼـ غٛؼ ٚ :  فطبرخَى ثبال، دیس لیپیذهی 

ثىتٍبٖ ؼـخٝ يه وٛاَ ٕ٘بييؽ. ؼلت ٌٛؼ وٝ ايٗ وٛاثك وٝ ثٝ ٘ٛػي ػٛأُ غٙف اثتال ثٝ ثيٕبـي ٞبي لّجي ٚ ػفٚلي ٔي ثبٌٙؽ تبييؽ 

 اظٟبـ ٕ٘بيؽ. آقٔبيٍبت،ؼاـٚٞب ٚ يب تٍػيُ پكٌهؼاٌتٗ ٔىتٙؽات ٔب٘ٙؽ ؼـ ؼوت ٌؽٜ ثبٌؽ.يؼٙي ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ثف اوبن 

ؼـ ثبـٜ ثيٕبـي ٞبي اوتػٛاٖ ٚ ٔفبُِ ٚ وبثمٝ آٖ ثٛيمٜ اوتئٛ پفٚق ،آـتفٚقٚوٕفؼـؼ ؼـ : ثیوبری ّبی استخَاى ٍ هفبغل

 ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ وٛاَ ٚ ٘تيدٝ ـا ثجت ٕ٘بييؽ.

ػؽْ ٚخٛؼ ثيٕبـيٟبي وّيٛي ٚ ٔدبـي اؼـاـ ٔب٘ٙؽ ثي اغتيبـي  وبثمٝ ٚخٛؼ يب:  ثیوبری ّبی كلیِ ٍ هجبری ادراری ٍ تٌبسلی

 اؼـاـي ،ػفٛ٘ت اؼـاـي ، ا٘ٛاع وٍٟٙبي وّيٝ ،٘بـوبيي ٔكٔٗ يب ضبؼ ؼـ ففؼ يب ثىتٍبٖ ٚي وٛاَ ٚ ٘تيدٝ ثجت  ٌٛؼ..

ٌؽٜ ٚ تيفٚييؽ ؼـ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ وٛاَ  غؽؼ اق خّٕٝ ثيٕبـي ثيٕبـي ٞبيوبثمٝ ؼـغَّٛ  : ٍ.....( تیزٍئیذ ) ثیوبری ّبی غذد

يب وبيف ثيٕبـيٟبي ٞٛـٔٛ٘ي  (تٛؼٜ ٞبي تيفٚئيؽ  ،ٌٛاتف   ،پفوبـي تيفٚئيؽ  ،وٓ وبـي تيفٚئيؽ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ثيٕبـي غؽٜ تيفٚئيؽ)

  ثف اوبن ٔىتٙؽات ٔٛخٛؼ ؼـ لىٕت ٔفثٛ٘ٝ ٘ٛع آٖ ثجت ٌٛؼ .

(ؼـ ففؼ  ثفٍٚ٘يت ٔكٔٗ ٚ آٔفيكْ) COPD ي ـيٛي اػٓ اق آوٓ،آِفلي ٚ:ؼـ غَّٛ اثتال ثٝ ثيٕبـي ٞب ثیوبری ّبی تٌفسی

 يب ثىتٍبٖ ؼـخٝ يه وٛاَ ٚ ٘تيدٝ ثجت ٌٛؼ.
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ؼـ غَّٛ وبثمٝ ثيٕبـي ٞبي اػّبة ٚ ـٚاٖ )افىفؼٌي ،أٙفاة ،ِفع ،تٛؼٜ فٕب ٌيف ؼـ :  ثیوبری ّبی اػػبة ٍ رٍاى

 ؼـ لىٕت ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٌفؼؼ.(ؼـ ففؼ يب ثىتٍبٖ ٚي وٛاَ ٌٛؼ ٚ ٘تيدٝ آٖ ويىتٓ ػّجي

ؼـ غَّٛ ثيٕبـي ٞبي ٚاٌيف ؼاـ ٚ ٔكٔٗ ٔب٘ٙؽ ايؽق،ٞپبتيت ،وُ ،تت ٔبِت ؼـ ففؼ يب ثىتٍبٖ :  ػفًَیثیوبری ّبی هشهي 

 ٚ ٘تيدٝ ثجت ٌٛؼ.وٛاَ 

ؼـ ثبـٜ وبثمٝ يب اثتال ثٝ ا٘ٛاع وف٘بٖ ٞب ؼـ ففؼ يب ثىتٍبٖ ؼـخٝ يه وٛاَ ٌٛؼ ٚ ؼـ ِٛـتي وٝ ايٗ وبثمٝ ٚخٛؼ ؼاـؼ :  سزطبى ّب

وف٘بٖ وف٘بٖ پٛوت ،وف٘بٖ ـيٝ ، :وبَ ػجبـتٙؽ اق  25-60 ٔفؼاٖ٘ٛع آٖ ؼـ غب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ؼـج ٌفؼؼ:ا٘ٛاع وف٘بٖ ٞبي ٌبيغ ؼـ 

  پفٚوتبتوف٘بٖ ، ٔؼؽٜ،وف٘بٖ ـٚؼٜ ثكـي

 ٚ ػّت ٌففتٝ اوت ٘ٛعلفاـٚ يب ثيٌٟٛي ؼـ ِٛـتي وٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ثٝ ٞف ؼِيُ تطت ػُٕ خفاضي :  سبثقِ جزاحی ٍ ثیَْضی

 ؼـٔبٖ خفاضي ا٘ٛاع وف٘بٟ٘ب ٔؽ ٘ظف لف اـ ٌيفؼ. ٌ٘ٛتٝ ٌٛؼ. ؼـ وتٖٛ ٔفثٖٛ ثٝ ففؼ  آٖ

 ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ ؼـج ٌٛؼ.زٙب٘سٝ وبثمٝ ثىتفي ثٝ ٞف ؼِيُ ؼـ ثيٕبـوتبٖ ؼاٌتٝ اوت : سبثقِ ثستزی 

ٌٛاـٌي ،  ،ثيٕبـي ٞبي ل٘تيه  وٛاثك زٙب٘سٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ثٝ غيف اق ٔٛاـؼ يبؼ ٌؽٜ ؼـ ايٗ خؽَٚ ٔٛـؼ ؼيٍفي ـا ٔب٘ٙؽ :سبیز

  ثب ؾوف ٘ٛع ؼـج ٌفؼؼ.ؾوف ٕ٘ٛؼ ؼـ ٔطُ ٔفثٛ٘ٝ ؼـ غٛؼ يب ثىتٍبٖ پٛوتي ،ٍٔىالت ثيٙبيي ٚ ٌٙٛايي ٚ ........ـا 

يب  خٟت اـقيبثي ػالئٓ وّيؽي ٔي ٌٛؼٚ تىٕيُپكٌه تيٓ  ثب ٔىئِٛيت٘يك لىٕت ايٗ : ی جسوی ٍ رٍاًیػالئن ثیوبری ّب  -6

ٚ ؼـ غيف ايّٙٛـت ٘ٛع آٖ ٌ٘ٛتٝ ٌٛؼ  "ؼاـؼ "ثفاي ػالٔت پفوً ٌؽٜ ثّي ثٛؼ ؼـ وتٖٛ زٙب٘سٝ پبوع  ثيٕبـي ٞبوت. غفثبَ وٙٙؽٜ 

ػالٔت قؼٜ ٔي ٌٛؼ. ثؽيٟي اوت ؼـ ِٛـتي وٝ ففؼ يىي اق ايٗ ػالئٓ وّيؽي ـا ؼاـا ثٛؼ ،خٟت ثفـوي ثيٍتف وبيف "٘ؽاـؼ "وتٖٛؼـ 

 الؽاْ غٛاٞؽ ٌؽ.  پفٚتىّٟبي ٔفثٛ٘ٝثف اوبن يب ٍ٘ب٘ٝ ٞب  ػالئٓ

ؼغيف لّجي ٚ ؼـ يه وْٛ ٔٛاـؼ ٘بٌي اق ثيٕبـي ؼـؼ لفىٝ ِؽـي يه ٌىبيت ٌبيغ اوت وٝ ؼـ غبِت ٔٛاـ:  درد قفسِ سیٌِ

اٌف پبوع ثٝ ٚخٛؼ ؼـؼ ؼـ لفىٝ ِؽـي ٔثجت ثٛؼ وٛاالت ؼيٍف ثفاي ـؼوفؼٖ ؼـؼ لّجي پفويؽٜ ٔي ٌٛؼ .   ايىىٕيه لّت ٔي ثبٌؽ .

ايىىٕي ٔيٛ وبـؼ ٔؼٕٛال ؼـؼ ايٗ وٛاالت ٌبُٔ ٘ٛع ؼـؼ ،ٔطُ ؼليك ؼـؼ ،ٔطُ ا٘تٍبـ ؼـؼ ٚ ٕٞفاٞي ؼـؼ ثب فؼبِيت يب اوتفاضت اوت .

ثٝ ِٛـت فٍبـ ، وٍٙيٙي ٚ ٌففتٍي ٚ ٌبٞي وٛقي ٚ ؼـؼ ٔجٟٓ ؼـ لىٕت ٔفوكي لفىٝ ويٙٝ اضىبن ٔي ٌٛؼ . ٔطُ ٔؼَٕٛ ؼـؼ 

پٍت خٙبؽ ويٙٝ اوت ٚ ٕٔىٗ اوت ثٝ ٌفؼٖ ، فه ،ؼ٘ؽاٟ٘ب ، ٌب٘ٝ ٞب ٚ ثبقٚٞب ا٘تٍبـ يبثؽ .ثؼٕي ثيٕبـاٖ اق ؼـؼ ٘بضيٝ اپيٍبوتف ٘يك 

 ت ؼاـ٘ؽ .ٌىبي

ؼليمٝ ( َ٘ٛ ٔي وٍؽ .ٚخٛؼ ػال ئٓ ٕٞفاٜ ٔب٘ٙؽ تٟٛع ، تؼفيك ، ٔفثبٖ ٘ب ٔٙظٓ لّت،  2-10ؼليمٝ ) 2ؼـؼ ايىىٕي ٔيٛ وبـؼ ثيً اق 

افت ٌٞٛيبـي ٚ وجىي وف اضتٕبَ ٍٔٙب ايىىٕي لّت ـا ثيٍتف ٔي وٙؽ . ؼـؼ ٔؼٕٛال ثٝ ؼ٘جبَ فؼبِيت ، تٕبن ثب وفٔب ، فٍبـ ـٚضي ٚ 

 ثٟجٛؼ ٔي يبثؽ . TNGفف غؿاي وٍٙيٗ ايدبؼ ٚ ثب اوتفاضت يب ّٔفف ـٚا٘ي ٚيب په اق ّٔ

: ؼـ غَّٛ ٚخٛؼ تٍٙي ٘فه ٚ ٘ٛع آٖ ) ؼـ فؼبِيت يب ؼـ اوتفاضت ( اق ففؼ وٛاَ ٌٛؼ . تٍٙي ٘فه ٘يك اق ػالٔبت  تٌگی ًفس

 ب اـخبع  ِٛـت ٌيفؼ.ٌبيغ ثيٕبـي ٞبي لّجي ٚ ـيٛي ٔي تٛا٘ؽ ثبٌؽ ٚ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ايٗ ػالٔت ثبيؽ ثفـوي القْ ي
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: اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ وٛاَ ٔي ٌٛؼ وٝ آيب ؼـضبَ سزفِ دٍ ّفتِ ٍ ثیطتز/خلط هذاٍم/خس خس هکزرٍ ػَد كٌٌذُ سیٌِ

ضبٔف وففٝ ٔي وٙؽ. اٌف وففٝ ثيً اق ؼٚٞفتٝ ؼاٌت، ؼـ وتٖٛ آـي ػالٔت قؼٜ ٚ ثفاي ثفـوي وُ ٚ ا٘ٛاع ثيٕبـيٟبي ـيٛي ٔٛـؼ 

اق ػالئٓ ثيٕبـي ٞبيي ٔثُ آوٓ، ػفٛ٘ت ـيٛي، ثيٕبـي ٔكٔٗ ا٘ىؽاؼي ـيٛي، ثيٕبـي ٞبي لّجي، آِفلي ٞب  تٛخٝ لفاـ ٔي ٌيفؼ. وففٝ

ثيٕبـيٟبي ٔكٔٗ ـيٛي ـا افكايً  ٔي تٛا٘ؽ ثبٌؽ. اق ٚ خٛؼ غّٗ ٕٞفا وففٝ  ٘ٛال٘ي ؼـ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ وٛاَ ٌٛؼ . ٚخٛؼ غّٗ اضتٕبَ

ٔىفـ ٚ ػٛؼ وٙٙؽٜ ويٙٝ  ٕٞفاٜ وففٝ ٘يك وٛاَ ٌٛؼ قيفا ٚخٛؼ غه غه  ٔي ؼٞؽ. اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼـ غَّٛ ٚخٛؼ غه غه

 اضتٕبَ ٚخٛؼ آوٓ ٚ آِفلي ـا افكايً ٔي ؼٞؽ.

ؼـ ٘ظف ٌففتٗ وف٘بٖ ٞبي پٛوتي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اق ٌبيغ تفيٗ وف٘بٖ ٞب ؼـ وٙيٗ ثكـٌىبِي ، اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ثب  ؾبیؼبت پَستی :

تغييف يبفتٝ اق ٘ظف ٌىُ ٚ ـً٘ يب ٔبيؼبت خؽيؽپٛوتي ثؽٖٚ ثٟجٛؼي وٛاَ ٌؽٜ ٚ ؼـ   ؼـ غَّٛ ٚخٛؼ ٞف ٌٛ٘ٝ ٔبيؼبت پٛوتي

 ِٛـت پبوع ٔثجت ؼـ ٔطُ ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٔي ٌفؼؼ.

ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ وٕف ؼـؼ، ؼـؼ ٔفبُِ يب تٛـْ آٟ٘ب، ٕٞسٙيٗ ٔطؽٚؼيت ضفوت دردّبی ػؿالًی، استخَاًی ٍ هفػلی: 

پبوع ٔثجت ثٛؼ، ؼـ لىٕت ٔفثٛ٘ٝ ػالٔت قؼٜ ٌٛؼ ٚ ثفاي ثفـوي اغتّبِي تف الؽاْ  اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ وٛاَ ٌؽٜ ٚ ؼـ ِٛـتي وٝ

 ٌٛؼ.

: اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼـغَّٛ ٚخٛؼ ؼـؼ ؼـ درد ضکن/هطکل اجبثت هشاج/سبیز هطکالت گَارضی) یك هبُ ٍ ثیطتز(

َ ٌفؼؼ. ؼـ ِٛـتي وٝ ػالئٓ اثفاق ٘بضيٝ ٌىٓ)اپي ٌبوتف(، يجٛوت يب اوٟبَ،اضىبن ٘فع، ٚ يب وبيف ػالئٓ ويىتٓ ٌٛاـٌي وٛا

 ٌؽٜ اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ يه ٔبٜ ٚ ثيٍتف ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ؼـ وتٖٛ ؼاـؼ ٘ٛع آٖ ٌ٘ٛتٝ ٌٛؼ.

 

اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ؼـ غَّٛ ؼاٌتٗ ٍ٘ب٘ٝ ٞبيي ٔب٘ٙؽ تىفـ اؼـاـ ،وٛقي اؼـاـ ،ثي اغتيبـي اؼـاـي، اضتجبن  هطکالت ادراری :

 وٝ ؼاـؼ وٛاَ ٌٛؼ ٚ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ يىي اق ايٗ ػاليٓ ؼـ لىٕت ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٌٛؼاؼـاـ، ٚ يب ٞف ٌىبيت ؼيٍف اؼـاـي 

ايٗ ػالئٓ ٔيتٛا٘ؽ اق ٍ٘ب٘ٝ ٞبي ثيٕبـي ٞبي ػفٛ٘ي ٔكٔٗ ٚ يب ضبؼ ثبٌؽ. ؼـ ِٛـتي وٝ پبوع ٔثجت ثٛؼ ثب : تت ٍ لزس ٍ ثی اضتْبیی

 تٍػيُ ٟ٘بيي ٍٔػُ ٚ الؽأبت القْ ا٘دبْ ٌٛؼ. ػالئٓتٛخٝ ثٝ وبيف 

ػالئٓ يبؼ ٌؽٜ اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ وٛاَ ٌٛؼ .ايٗ ػالئٓ ٔي تٛا٘ؽ اق ػالئٓ ٕٞفاٜ  ؾؼف،ثیحبلی، خستگی سٍد رس یب هذاٍم :

 ،ٚ وبيف وٕجٛؼ ٞبي تغؿيٝ اي)٘بـوبيي لّجي( ،وٓ غٛ٘ي ثبٌؽ ٔب٘ٙؽ ثيٕبـي لّجي ٚ ػفٚلي  ي خىٕي يب ـٚا٘يثىيبـي اق ثيٕبـي ٞب

ٍ٘ب٘ٝ ٞب ٚ ثفـوي ٞبي ٚ  ػالئٓپبوع ٔثجت ثٛؼ ،ثب تٛخٝ ثٝ وبيف ،وف٘بٖ ٞب ٚ .... ِؿا زٙب٘سٝ اق خّٕٝ افىفؼٌي ثيٕبـي ٞبي ـٚاٖ

 وبيف الؽأبت ا٘دبْ ٌٛؼ.،  پبـاوّيٙيه 

 ثي ضٍِّٛي ،ٚ ؼَ ٌففتٍي  ٚ ا٘ؽٜٚ غٓ  اق اضىبن  اوت  ػجبـت  افىفؼٌي : ثی حَغلگی، احسبس غن ٍ اًذٍُ، ػذم لذت

ػالئٓ . ٕٞفاٜ  ػاليٓ  ػالٜٚ  ـٚق، ثٝ  وبػبت  ـٚقٞب ٚ اغّت  ؼـ اغّت  ٞفتٝ 2  ضؽالُ  ٔؽت  ثٝ ٚ ٘بأيؽي  ؼِىفؼي  ،اق ق٘ؽٌي ػؽْ ِؿت ،

غّك افىفؼٜ ، اق ؼوت ؼاؼٖ ا٘فلي ٚ ػاللٝ ، اضىبن ٌٙبٜ ، وبًٞ تٕفوك ، اق ؼوت ؼاؼٖ اٌتٟب ، افىبـ غٛؼ ايٗ ثيٕبـي ػجبـتٙؽ اق : 

ثي ضٍِّٛي ثٝ ٔؽت ؼٚٞفتٝ يب ثيٍتف  ٚ ا٘ؽٜٚاضىبن غٓ ٚ  . ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ػالئٓ وّيؽيىالت غٛاة ٚ ... وٍي يب ٔفي ٚ ٍٔ

 ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٌيفؼ.ثفاي تٍػيُ افىفؼٌي ثبيؽ وبيف ػالئٓ 
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ٚ ؼِٛاپىي ثب ٍٔٙبء  ٞفانػجبـت اوت اق يه اضىبن ٔٙتٍف، ٘بغٌٛبيٙؽ ٚ ٔجٟٓ :  اؾطزاة)دلطَرُ هذاٍم، ثیقزاری، ٍسَاس(

 ،ؼـ ِٛـت ٔثجت ثٛؼٖ ػالئٓ.ؼٞؽ ٚ ٌبُٔ ػؽْ إ٘يٙبٖ، ؼـٔب٘ؽٌي ٚ ثفاٍ٘يػتٍي فيكيِٛٛلي اوت ٘بٌٙبغتٝ، وٝ ثٝ ففؼ ؼوت ٔي

ٔبٜ ثبيؽ ٚخٛؼ  6ثٝ ٔؽت ثيً اق  يب ضٕالت تفن ٚ أٙفاة يب افىبـ ٚ اػٕبَ تىفاـ ٌٛ٘ؽٜ ٚ ٚوٛاوي ؼٍِٛـٜ ٚ ثيمفاـي ٍ٘فا٘ي 

 ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ٌيفؼ. اغتالَ أٙفاثي

ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ اق ؼـ غَّٛ ٚخٛؼ ػالئٓ ؼيٍفي وٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ په اق پفويؽٖ وٛاالت ثبال اق :  ػالئن جسوی ٍ رٍاًیسبیز

 ٌ٘ٛتٝ ٌٛؼ. غب٘ٝ ٔفثٌٛ٘ٝؽٜ ؼـ  ؾوفٌٛؼ ٚ ٔٛـؼ  ،پفوً آٖ ٌىبيت ؼاـؼ

 ايٗ لىٕت تٛوٗ پكٌه  ٚ تفخيطب پكٌه ٔفؼ تىٕيُ ٌفؼؼ: سَاثق ٍ ضزح حبل ثبرٍری:  -7

ؼـ ِٛـتي وٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٔتبُٞ اوت ٚ غب٘ٛاؼٜ اي وبُٔ اوت يب تٕبيُ ثٝ ؼاٌتٗ ففق٘ؽ ٘ؽاـؼ، ؼـ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ اق ـٚي 

ؼـ ِٛـتي وٝ اق ـٚي پيٍٍيفي غبِي اوتفبؼٜ ٔي وٙؽ ٘ٛع ـٚي ـا ثجت ٚ زٙب٘سٝ پبوع  ثبـؼاـي وٛاَ ٌٛؼ .پيٍٍيفي ٕٔٙئٗ اق 

غيف ثٛؼ ،ؼـ غَّٛ إٞيت ا٘تػبة ـٚي ٔٙبوت تٙظيٓ غب٘ٛاؼٜ تبويؽ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼـ ِٛـت اثفاق تٕبيُ ثفاي ٍٔبٚـٜ تٙظيٓ غب٘ٛاؼٜ 

 ٚـٜ تٙظيٓ اـخبع ٔي ٌٛؼ.اـخبع ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ. وفؼٜ ٚ ؼـ ِٛـت ٘يبق ثفاي ٍٔب

ؼـ غَّٛ ٚخٛؼ تفٌص اق ٔدفاي اؼـاـي ٚ قغٓ ٘بضيٝ تٙبوّي وٛاَ ٔي ٌٛؼ ؼـ ِٛـت پبوع ٔثجت ٘ٛع آٖ په اق  تزضح هجزا :

 ثجت ٌفؼؼ . "ؼاـؼ"وٛاالت تىٕيّي ؼـ لىٕت 

ؼـ غَّٛ ٚخٛؼ قغٓ تٙبوّي وٛاَ ٔي ٌٛؼ ؼـ ِٛـت پبوع ٔثجت ٘ٛع آٖ په اق وٛاالت تىٕيّي ؼـ لىٕت  سخن تٌبسلی :

 ثجت ٌفؼؼ . "ؼاـؼ"

ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٚ ضبٍّٔي  "ٔطبفظت ٍ٘ؽٜ"ثٝ ٘ٛـ وّي ٔٙظٛـ اق ٘بثبـٚـي ايٗ اوت وٝ يه قٚج ثٝ ٔؽت يه وبَ ٘كؼيىي  ًبثبرٍری:

ٚ ٘بثبـٚـي ثب٘ٛيٝ )قٚج ٞبيي وٝ ٘بثبـٚـي ـا په اق ضبٍّٔي ٞبي  ( )ثيٕبـاٖ ثؽٖٚ وبثمٝ ضبٍّٔي٘بثبـٚـي اِٚيٝ ضبُِ ٍ٘ٛؼ وٝ ٌبُٔ 

ٔي ثبٌؽ.ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٘بثبـٚـي اِٚيٝ يب ثب٘ٛيٝ ثٛؼٖ آٖ ؼـ غب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٔي ٌٛؼٚ آٔٛقٌٟبي القْ اـائٝ ٕ٘بيٙؽ(  لجّي تدفثٝ ٔي

 ٔي ٌفؼؼ.

ٓ غِّٛي ٚ اضتفاْ ثٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ اق ٚي  ؼـ غَّٛ ـٔبيت اق ـٚاثٗ ق٘بٌٛيي ٚ ثب ـػبيت ضفيهطکل در راثطِ سًبضَیی: 

 ٘ٛع ٍٔىُ ثجت ٌٛؼ. "ؼاـؼ "خٙىي وٛاَ ٌؽٜ ٚ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٍٔىُ ؼـ وتٖٛ 

ثجت "ؼاـؼ "ؼـ غَّٛ ؼاٌتٗ زٙؽ ٕٞىف ؼـ يه قٔبٖ اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ وٛاَ ٌٛؼ ٚ ؼـ ِٛـت پبوع ٔثجت تؼؽاؼ آٖ ؼـ غب٘ٝ چٌذ ّوسزی: 

 ٌفؼؼ.

 ايٗ ٔؼبيٙبت ٌبُٔ ٔٛاـؼ قيف ٔي ثبٌٙؽ:ٔؼبيٙبت تٛوٗ پكٌه ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ.  هؼبیٌبت:  -8

ثفاي وِٟٛت ؼـ ضبِت ٍ٘ىتٝ فٍبـ غٖٛ  ؼـ ؼوت  ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ  ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٌٛؼ ٚ ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ ؼـج ٌٛؼ : فطبر خَى

ؼليمٝ ؼـ ٕٞبٖ ؼوت ـاوت ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٌفؼؼ .ؼـ   5تب  2ثٛؼ،ٔدؽؼا په اق  90/140ـاوت ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٌٛؼ .زٙب٘سٝ فٍبـغٖٛ ٔىبٚي يب ثيً اق 

 ؼي( ثجت ٌٛؼ.ثٛؼ ثٝ ػٙٛاٖ فٍبـغٖٛ ثبال)غيف ٘جي 90/140ِٛـتي وٝ ٔيبٍ٘يٗ ؼٚ فٍبـ غٖٛ ٔىبٚي يب ثيً اق 

 ثٝ تؼؽاؼ ٔفثبٖ ٚ ـيتٓ ٘جٓ تٛخٝ ٌؽٜ ٚ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٘ىتٝ غيف ٘جيؼي ثفـوي القْ ِٛـت ٔي ٌيفؼ. ًجؽ:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
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فؼبِيت وٙؽي وفػت يب ، ثفلفاـي اـتجبٖ زٍٕي ٚ والٔي ،ؼٖ ،ٛثلِٚيؽٜ  آـاوتٍي يب:  اس ًظز رٍاًپشضکی  فزد یظبّز ٍؾؼیت
پؿيف، وفغٛي،   غّك افىفؼٜ، تطفيه ، ػب٘فٝ ،ي تطفيه پؿيفـٚا٘ي ٚ ٚخٛؼ ضفوبت غيف ٘جيؼي ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ٌيفؼ. –ضفوتي 
 (تٛٞٓا٘ٛاع  (،اؼـان) ، ٚوٛان، فىف غٛؼوٍي ٞؿيبٖ آٖ)ٔطتٛاي ( ٚپفؼاقي، ثيفثٙي والْ ٚ ... ٞؽفٕٙؽ، ضبٌيٝ)ففْ تفىف ،ٕٔٙفة

 ٚ..( ؼـ ضؽ أىبٖ ثفـوي ٚثٝ ِٛـت ٘جيؼي يب غيف ٘جيؼي ثجت ٌٛؼ.وك تٕف،يبثي  ـي، خٟتوٙص ٌٞٛيب)٘ظبْ ضىي 

آ٘سٝ ـا وٝ ؼـ ٘ظف اَٚ اق ظبٞف ػٕٛٔي ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٔي تٛاٖ ثؽوت آٚـؼ،ٌبيؽ وّيؽ ٚ ـإٞٙبي ٍؾؼیت جسوی ظبّزی فزد : 

، ثفاففٚغتٍي ِٛـت،ٞيفوٛتيىٓ، تٍػيّي ثىيبـي اق ثيٕبـي ٞب ثبٌؽ. ؼـ ظبٞف ػٕٛٔي ففؼ ثٝ ٔٛاـؼ قيف تٛخٝ ٌٛؼ: ـً٘ پٛوت 

 ٔؼِّٛيت ،ؼفٛـ ٔيتي ٚ.... ؼـ لىٕت ٚٔؼيت ػٕٛٔي  ثب ؾوف ٘ٛع ثجت ٌٛؼ.

ٔؼبيٙٝ لّت ِؽاي أبفي يب غيف ٘جيؼي ٚخٛؼ ؼاٌت ؼـ : ايٗ لىٕت په اق ٔؼبيٙٝ پكٌه تىٕيُ ٔي ٌفؼؼ : اٌف  سوغ قلت ٍ ریِ

 ؼـج ٌفؼؼ.

 ٚ ٘تيدٝ آٖ ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ ؼـج ٌٛؼ. ٌؽٜٚخٛؼ ٘ؽَٚ ثفـوي اق ٘ظف ثكـٌي ٚ ٚخٛؼ يب ػؽْ  :غذُ تیزٍئیذ

ٔٛـؼ ثفـوي ،تٛـْ ٚ ثفاي ثفـوي ِٙف ٘ٛؼ ٔىبٖ ِٙف ٘ٛؼ،ا٘ؽاقٜ ، تؼؽاؼ،ٔتطفن يب غيف ٔتطفن ثٛؼٖ،لٛاْ :هؼبیٌِ غذد لٌفبٍی

 ؼـ لىٕت ٔػَّٛ ٘ٛع ٚ ٔطُ آٖ ؾوف ٌٛؼ. ففتٝ ٌٚلفاـ 

تٛخٝ ٌٛؼ ٚ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ  ٕٞسٙيٗ ٚخٛؼ تٛؼٜ ؼـ ٌىٓ  ،اػٕبي ٌىٕي ٔب٘ٙؽ وجؽ ٚ ٘طبَ ا٘ؽاقٜؼـ ٔؼبيٙٝ ٌىٓ ثٝ  ضکن :

  .ػالٔت غيف ٘جيؼي ؼـ غب٘ٝ ٔػَّٛ ٘ٛع آٖ ـا ؼـج ٕ٘بييؽ

، ٌّي ٚ يب ٞف ٌٛ٘ٝ ًٍِٙ ؼفٛـٔيتي  ٚ ٔؼِّٛيت ، ا٘طفاف ٔطٛـي ثؽٖ، ٚٔؼيت ـاٜ ـفتٗ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ  اسکلتی ػؿالًی :

ٕٞسٙيٗ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٘ىتٝ ٔثجت ؼـ وٛاالت غفثبٍِفي ٔؼبيٙٝ ٔفبُِ ٔفثٛ٘ٝ اق  ٚ ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ ٘تيدٝ آٖ ثجت ٌفؼؼ. ثفـوي

ثفـوي ٌفؼؼ ٚ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٔٛـؼ غيف ٘جيؼي ؼـ ٔطُ  ؼأٙٝ ضفوتي٘ظف تٛـْ ، لفٔكي ٚ ؼـؼ٘بوي  ٚ وفيپيتبويٖٛ ٔطؽٚؼيت 

 ٔػَّٛ ؼـج ٌٛؼ

ٔؼبيٙٝ ٔبيؼٝ پٛوتي ؼـ ِٛـت اق خّٕٝ زٙب٘سٝ ٔؼبيٙبت ؼيٍفي ثفاي ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٔفٚـي ثٛؼ : ٍ رٍاًی ػالئن جسویسبیز

ٕٞسٙيٗ ٞف  ٌفؼؼ. ا٘دبْ،لٙف ٚ ثفآٔؽٌي ٔبيؼبت ٘بٔتمبـٖ ثٛؼٖ ِجٝ ٞبي ٔبيؼٝ،ـً٘ظبٞفي ،  اق ٘ظف تغييفات اظٟبـ ثٝ ٚخٛؼ ٔبيؼٝ

 ثجت ٌفؼؼ. ثب ؾوف ٘ٛع  "ؼاـؼ "وتٖٛ ٘تيدٝ آٖ ؼـ  جت ثٛؼٖ ؼـ ِٛـت ٔث٘ٛع ٔؼبيٙٝ القْ ؼيٍف ثٝ ِالضؽيؽ پكٌه ا٘دبْ ٚ

وفغٌٛي ٚ ٌبؼي ثيً اق ضؽ ، پفغبٌٍفي ٚ تطفيه پؿيفي ، ٚٔؼيت تىّٓ )تٙؽ،وٙؽ،٘بٔفْٟٛ،پففٍبـ(، تٛٞٓ ثيٙبيي يب ٌٙٛايي، 

ٞؿيبٟ٘بي ٌبيغ )ٞؿيبٖ ٌك٘ؽ ٚ آويت ،ٞؿيبٖ ثكـي ٍٔٙي(،افىبـ غٛؼوٍي يب الؽاْ ثٝ آٖ،ٚٔؼيت تفىف )پفي افىبـ ، ثي ـثٙي 

ٚ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٔٛـؼ ٔثجت ؼـ غب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ثب  ٌففتٝـ ِٛـت ِكْٚ ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ؼوالْ(،ٚٔؼيت خٟت يبثي،ٚٔؼيت تٕفوك 

 ؾوف ػالٔت ثجت ٌفؼؼ.

 :آسهبیطبت  -9

 LDL، HDLآقٔبيً ٞبي ـٚتيٗ ٌبُٔ لٙؽ ٘بٌتب،وّىتفَٚ،تفي ٌّيىفيؽ، ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٔفؼاٖثفاي وّيٝ  آسهبیص ّبی ػوَهی:

، 200،ٔمؽاـ وّىتفَٚ ٔىبٚي يب ثيً اق  126ٔىبٚي يب ثيٍتف اق  FBSزٙب٘سٝ ٔمؽاـ  ؼـج ٌفؼؼ. ٔفثٛ٘ٝؼـ ٔطُ  ٚ ٘تيدٝؼـ غٛاوت 

ثبٌؽ ؼـ لىٕت غيف ٘جيؼي ثب ؾوف  40وٕتف اق  HDL، ٔمؽاـ 100ٔىبٚي يب ثيً اق LDL ، ٔمؽاـ150ٔمؽاـ تفي ٌّيىفيؽ ٔىبٚي يب ثيً اق 

ؼـ ِٛـتي وٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ٍٔىُ غبِي ٘ؽاـؼ ، ٚؼـ َ٘ٛ ٚ ؼـ غيف ايٗ ِٛـت ؼـ وتٖٛ ٘جيؼي ٔمؽاـ ثجت ٌٛؼ . ٌٛؼ. ثجتٔمؽاـ 

وبَ لجُ آقٔبيً ٞبي فٛق ثفاي اٚا٘دبْ ٌؽٜ ،پبوع آٖ ٔٛـؼ تبييؽ ثٛؼٜ ٚ ٔي تٛاٖ ثؽٖٚ ا٘دبْ ٔدؽؼ آقٔبيً ٘تبيح آقٔبيً ٞبي  يه

 ٔؿوٛـ ـاؼـ ٔطُ ٔفثٛ٘ٝ ثجت وفؼ.
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ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثفـوي پبـاوّيٙيه غبِي ٔب٘ٙؽ آقٔبيً  زٙب٘سٝ ؼـ ويف اـقيبثي پكٌه ، تکویلی ٍ اختػبغی: یكپبراكلیٌ

ٚ يب وبيف ٔٛاـؼ  (ٌفافي لفىٝ ويٙٝ يب ٌىٓ ٚ.... وٌٛ٘ٛفافي ٞب،) تّٛيف ثفؼاـي ،ا٘ٛاع.....(ٚ TFT،LFTغٖٛ )، (وٍت اؼـاـ)وبؼٜ ،اؼـاـ

 ت ٌفؼؼ.بوع ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ ثجٚ په اق ؼـيبفت پالقْ ِٛـت ٌففتٝ  ،ؼـغٛاوت ؼاٌت ٘يبق  ،

 :هزاجؼِ كٌٌذُ  هَثز ثز سالهت ٍ خبًَادگی  ػَاهل اجتوبػی

 ايٗ خؽَٚ ثب ٍٔبـوت وّيٝ اففاؼ تيٓ ) وبـٌٙبن ثٟؽاٌتي،ٔبٔب،پكٌه( تىٕيُ ٔي ٌفؼؼ.

،ؼـ ايٗ ثػً ٞؽف آٖ اوت وٝ اـائٝ ؼٞٙؽٌبٖ غؽٔبت  ثب تٛخٝ ثٝ ٘مً ٟٔٓ ػٛأُ اختٕبػي ٚ غب٘ٛاؼٌي ثف والٔت آضبؼ خبٔؼٝ

ثٝ ايٗ ػٛأُ تٛخٝ ٚيمٜ اي ٔؼٙٛف ٕ٘بيٙؽ ٚ ؼـ ضؽ أىبٖ ؼـ تّٕيٓ ٌيفي ثفاي ٔؽاغالت والٔت ؼـ وٙص ففؼ ٘يك ٔؽ ٘ظف لفاـ 

ٔب ا٘تظبـ ٔي ـٚؼ ؼٞٙؽاق آ٘دب وٝ ٞؽف ٘فش وٛاالت ـٌٚٗ اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٌبٖ ٘يىت ، وٛاَ غبِي ؼـ ففْ ٌؿاٌتٝ ٍ٘ؽٜ اوت . ا

قيف  ٔٛاـؼ قيف ؼـ ـاثٙٝ ثيٗ اـائٝ  ؼٞٙؽٜ غؽٔبت ٚ ٌيف٘ؽٜ غؽٔبت ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ٌففتٝ ٚ ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٘ىتٝ ٔثجت اق ؼوتٝ ثٙؽي

 ؼـ غب٘ٝ ٔفثٛ٘ٝ ثجت ٌفؼؼ : ، ٔٛاـؼ 

  تغؿيٝ اي، ضبٌيٝ ٍ٘يٙي،  ٌفايٗ ثؽ ٌفايٗ ـفبٞي ثؽ ، ٔىىٗ ٘بٔٙبوت ، : ؼـآٔؽ وٓالتّبؼي ٚٔؼيت 

 َٚٔؼيت ففٍٞٙي: وٛاؼ وٓ ،٘ٛع ٔؿٞت، لٛٔيت غب 

 ثي تٛخٟي ثٝ ؼـيبفت ٘بٔٙبوت،  اي تغؿيٝػبؼات  ثي تٛخٟي ثٝ ثٟؽاٌت ففؼي، : ٚخٛؼ ـفتبـٞبي پفغٙف،ـفتبـي

ثي اػتٙبيي ثٝ تِٛيٝ ٞبي  ، ػؽْ ٔفاخؼٝ ثٕٛلغ ثفاي ؼـٔبٖ، ّٔفف غٛؼ وفا٘ٝ ؼاـٚٔفالجتٟبي پكٌىي ٚ ثٟؽاٌتي ،

 پكٌىي

  ،ٚٔؼيت غب٘ٛاؼٌي: وبثمٝ ق٘ؽا٘ي ثٛؼٖ، ٘الق، غٍٛ٘ت ٞب، ثكٞىبـي ٞب، غب٘ٛاؼٜ ٘بثىبٔبٖ ٚ ٘بٞٙدبـ ، زٙؽ ٕٞىفي

ماننذ  وجود بیماری صعب العالج در یکی از افراد خانواده ، حمایت خانوادگی، عذم  ٍٔىالت غب٘ٛاؼٜ ٌىتفؼٜ

 ، اػتيبؼهمسر ، فرزنذ یا والذین

  ٚ عذم امنیت شغلی ، نارضایتی شغلیؼوتٕكؼ ٘بوبفي ،٘يبق ٞبي ٌغّي: ضمٛق  

  ٚٔؼيت ٔطيٗ وبـ ٚ ق٘ؽٌي: ٔطيٗ وبـ ٘بٔٙبوت، آِٛؼٌي ٞٛا، آِٛؼٌي آة، ٚٔؼيت ؼفغ ٔٛاؼ قائؽ)قثبِٝ(، آِٛؼٌي

 ،ـػبيت  ايٕٙي ؼـ ٔطيٗ ق٘ؽٌي ٚ وبـ شرایط ایمنی کار،غبن

 ٔت، ػؽْ ؼوتفوي ثٝ غؽٔبت پكٌىي ٔٙبوت، ٚٔؼيت غؽٔبت والٔتي: ػؽْ ؼوتفوي ثٝ ٔفالجت ٞبي اِٚيٝ وال

  نامناسب ٚٔؼيت ثيٕٝ

 ،ثٟكيىتي ٚٔؼيت ضٕبيت ٞبي اختٕبػي: تطت پًٌٛ وٕيتٝ أؽاؼ ......... ٚ      

 وبيف            

 : ٍ اقذاهبت تطخیع ٍ طجقِ ثٌذی  -11

وٙٙؽٜ ٚتؼييٗ ٘يبق ثٝ الؽأبت غبَ ثفاي  وّيٝ اففاؼ اـائٝ ؼٞٙؽٜ غؽٔت) وبـٌٙبن ثٟؽاٌتي،ٔبٔب، پكٌه( په اق اـقيبثي ٔفاخؼٝ

په ثفاي تؼييٗ تىّيف والٔت ٔفاخؼٝ ٚي ٔٛظفٙؽ ثف اوبن ا٘الػبت ثؽوت آٔؽٜ غب٘ٝ ٞبي ٔفتجٗ ؼـ ايٗ خؽَٚ ـا تىٕيُ ٕ٘بيٙؽ. و

ـإٞٙبيي ٔي ٌؽٜ اوت تبييؽ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ـا ؼـ خؽَٚ ثجت وٝ  ٕٞىبـاٖ ـا غٛؼ ٚالؽأبت القْ  ٚ تٍػيُپكٌه ،وٙٙؽٜ 

 وٙؽ.
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ٔٛاـؼ  اثتؽا ثب تٛخٝ ثٝ ٌفش ضبَ ٚ ٔؼبيٙبت ٚ آقٔبيٍبت ا٘دبْ ٌؽٜ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ـإٞٙبي آٔٛقٌي ٍٔىُ ففؼ ٘جمٝ ثٙؽي ٔي ٌٛؼ .

قيف ثف اوبن اِٚٛيتٟبي والٔت ٌفٜٚ ٞؽف ؼـ تٍػيُ ٚ ٘جمٝ ثٙؽي ٔٛـؼ تٛخٝ غبَ لفاـ ٌففتٝ ا٘ؽ . ٞف تٍػيُ ؼيٍفي ثٝ غيف اق 

ٛخٛؼ ؼـ خؽَٚ ثٙب ثف تٍػيُ پكٌه ؼـ ـؼيف وبيف ثجت ٚ پيٍيفي ٔي ٌٛؼ. ؼـ ٞف  ـؼيف ٚ ثفاي ٞف يه اق ٔٛاـؼ تٍػيُ ٔٔٛاـؼ 

٘ٛع ،ثجت ٚ اٌف ٔٛـؼي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ غٗ تيفٜ ٌؿاٌتٝ  وتٖٛؼـ  ٘ٛع ، وؽثٝ ايٙىٝ وؽاْ ٔٛـؼ ٍٔىُ ؼاٌتٝ اوت  تٛخٝ ثب ٚ ٘جمٝ ثٙؽي ، 

يب ٚ اثتال "ق"ؼـ وتٖٛ لؽيٓ ٚ خؽيؽ ، اثتالي اق لجُ ثب ضفف غٙف ثيٕبـي غبِي ثبٌؽ ثجت ٌٛؼ. ٕٞسٙيٗ اٌف ففؼ ؼـ ٔؼفْ ٔي ٌٛؼ.

ٌبُٔ ٍٔبٚـٜ ، آٔٛقي، ؼـٔبٖ غيف ؼاـٚيي ، ؼـٔبٖ . وپه الؽأبت القْ " ؼـج ٔي ٌٛؼ . "ج"ثب ضفف اق ثيٕبـي خؽيؽ  ا٘الع 

ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ ، ٔطُ زٙب٘سٝ ٘يبق ثٝ اـخبع ؼاـٚيي ، ؼـ غٛاوت پبـاوّيٙيه ؼـ وتٖٛ ثؼؽي ثب ؾوف ٔٛـؼ ثٝ اغتّبـ ثجت ٔي ٌٛؼ . 

ـخبع ثجت ٔي ٌٛؼ . ؼـ وتٖٛ ثب ؾوف ٘بْ ٔطُ أٙت غِّٛي،ثيٕبـوتبٖ ػٕٛٔي ٚ يب ٔفوك ثٟؽاٌتي ؼـٔب٘ي ٚ ..... اـخبع ثٝ تفىيه 

  ثجت غٛاٞؽ ٌؽ . ثؼؽي ػّت اـخبع ٍٔػُ ٚ ثجت ٔي ٌٛؼ . ٚ ؼـ وتٖٛ آغف ٘تيدٝ اـخبع  په اق الؽاْ 

ٌفٜٚ ٍٔػُ ٚ اِٚي  11ٔٛاـؼي وٝ ؼـ ٘جمٝ ثٙؽي ثٝ ػٙٛاٖ اِٚٛيتٟبي والٔتي ٌفٜٚ وٙي ٞؽف ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ٌففتٝ ا٘ؽ ٌبُٔ 

 11هریک از  ٌفٜٚ ؼيٍف ٔؽ ٘ظف لفاـ ٍ٘ففتٝ ا٘ؽ. 11ثفاي ٔٛاـؼي اوت وٝ ؼـ " وبيف"اق ٍٔىالت والٔتي ٚ يه ٌفٜٚ تطت ػٙٛاٖ 

 خیص و طبقه بنذی با کذ مشخص به شرح زیر می باشذ :گروه دارای زیر مجموعه ای از تش

ٍٔػُ ٔي  9/29اِي  25: أبفٝ ٚقٖ وٝ ثب ٕ٘بيٝ تٛؼٜ ثؽ٘ي 2ٚ وٕتف، وؽ  5/11: ٕ٘بيٝ تٛؼٜ ثؽ٘ي 1وؽ  تي سٌجی ًبهطلَة:

يب  1ٚ ثبالتف ٍٔػُ ٔي ٌٛؼ وٝ ؼـ ايٗ لىٕت ؼـ وتٖٛ ٘ٛع ثبيؽ ٘ٛع زبلي ثّٛـت ؼـخٝ  30: زبلي وٝ ثب ٕ٘بيٝ تٛؼٜ ثؽ٘ي 3ٌٛؼ، وؽ

يب ثيٍتف اوت ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ.ٕٞٝ ٔٛاـؼ يبؼ ٌؽٜ ـا ثب تٛخٝ ثٝ  11ف آٟ٘ب وٝ ؼـ ق٘ب٘ي وٝ ؼٚـ وٕ 4ٍٔػُ ٌفؼؼ، وؽ  3يب  2

 .ٔي تٛاٖ تىٕيُ ٕ٘ٛؼ 2خؽَٚ ٌٕبـٜ 
 

 -3٘بّٔٙٛة ؼـ ثػً ٌيٜٛ ق٘ؽٌي  ،وؽ  فؼبِيت خىٕب٘ي -2 ٘بّٔٙٛة ؼـ ثػً ٌيٜٛ ق٘ؽٌي ،وؽ تغؿيٝ -1وؽ  : ضیَُ سًذگی ًبهطلَة

  ػبؼات ـفتبـي ٘بّٔٙٛة ؼـ ثػً ٌيٜٛ ق٘ؽٌي وبيف -4ؼـ ثػً ٌيٜٛ ق٘ؽٌي  وؽ ؼغب٘يبت اوتؼٕبَ 

يب ؼـ ثػً وٛاثك ثيٕبـي ٞب ثبالتف اق ٘جيؼي   FBS: ؼـ ثػً آقٔبيٍبت  ؼاـاي  ؼيبثت-1وؽ:ثیوبریْبی سهیٌِ ای غیز ٍاگیز 

يب ؼـ  ( 90/140فٍبـ غٖٛ ثبال)ٔىبٚي يب ثيً اق ؼـ ثػً ٔؼبيٙبت  ؼاـاي :  فٍبـ غٖٛ -2،وؽؼاـاي وبثمٝ ثيٕبـي ٚ يب ػٛاـْ آٖ 

  LDLؼـ ثػً آقٔبيٍبت  ؼاـاي تفي ٌّيىفيؽ يب وّىتفَٚ ،:  ؼيه ِيپيؽٔي -3،وؽثػً وٛاثك ثيٕبـي ٞب ؼاـاي وبثمٝ ثيٕبـي 

ٚHDL  ي يب ؼٚـ وٕف  : ٕ٘بيٝ تٛؼٜ ثؽ٘ٚ أبفٝ ٚقٖ  زبلي -4، وؽيب ؼـ ثػً وٛاثك ثيٕبـي ٞب ؼاـاي وبثمٝ ثيٕبـي غيف ٘جيؼي

  ثبالتف اق ٘جيؼي ؼـ لىٕت تٗ وٙدي

ِؽـي يب ثيٕبـي ػفٚلي لّت :ؼاـاي وٛاثك ثيٕبـي ػفٚلي لّت يب ؼاـاي ػالٔت ؼـؼ لّجي  يٗمآ٘ -1: وؽثیوبری قلجی ػزٍقی

ؼـ وىتٝ ٔغكي  -2، تٍٙي ٘فه، ٔؼف ٚ ثيطبِي ٚ غىتٍي يب ٘جٓ غيف ػبؼي يب وٕغ لّت غيف ٘جيؼي ؼـ ثػً ٔؼبيٙبت ، وؽ 

 وبيف ثيٕبـيٟبي ػفٚلي ٔب٘ٙؽ تفٚٔجٛ أجِٛي ٚ ثيٕبـي ػفٚق ٔطيٙي  -3وؽ ثػً وٛاثك ثيٕبـي ٞب ؼاـاي وبثمٝ ثيٕبـي 

:ؼاـاي يىي اق ػالئٓ ثي ضٍِّٛي،ؼٍِففتٍي، ٘بأيؽي اق ق٘ؽٌي،تٕبيُ ثٝ  افىفؼٌي -1وؽ : ثیوبری اػػبة ٍ رٍاى

وبيف ثيٕبـيٟبي اػّبة  -3 ٞفتٝ  6ق ػالئٓ   ؼٍِٛـٜ ٔؽاْٚ،ثيمفاـي،ٚوٛان ثٝ ٔؽت ثيٍتف اق :ؼاـاي يىي ا أٙفاة -2 غٛؼوٍي وؽ 

 ٚ ـٚاٖ  ٔب٘ٙؽ ِفع ، وبيىٛق ٚ..

ٔفاخؼٝ اق ؼوتٝ  اوتئٛ پفٚق يب ؼـ ٔؼفْ غٙف آٖ ثٝ آٖ - 1وؽ  :/ ػَاهل خطز استئَپزٍس ثیوبری اسکلتی ػؿالًی

وبثمٝ ثيٕبـي ٞبي اوتػٛاٖ ٚ ٔفبُِ ٚ يب ػٛأُ غٙف ثيٕبـي  وٛاثك ، ثػً وٝ ؼـ اغتّبَ ؼاـؼوٙٙؽٌب٘ي 
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 ؼاـٚ وبثمٝ  ّٔففاوتئٛپفٚق)ويفٛق،وٛتبٜ ٌؽٖ لؽ، ٌىىتٍي ثؽٖٚ ٔفثٝ( ثٙٛـ ٔىتٙؽ ؼـ غٛؼ يب ثىتٍبٍ٘بٖ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ اوت يب 

 )ا٘ؼمبؼ ٔؽ ؼاـٚي ، ٔبٜ وٝ اق ثيٍتف ٔؽت ثٝ اوتفٚييؽ ّٔفف وٛـتيىٛ :ٔب٘ٙؽ. ؼاـ٘ؽ اوتػٛاٖ ؼا٘ىيتٝ ثف ٔٙفي تبثيف وٝ ٞبيي

  لىٕت تٗ وٙدي ٚ ٌيٜٛ ق٘ؽٌي (  ـا ؼاٌتٝ ، يب ؼـ  ثبـثيتبَ فٙٛ ٚ تٛئيٗ فٙي ) ٔؽِفع ؼاـٚي ، ٘ٛال٘ي ٔؽت ثٝ ( ٞپبـيٗ

 .ؼاـؼ   ، ّٔفف ؼغب٘يبت ٚ اِىُ فؼبِيت فيكيىي ٘بّٔٙٛة ، ؼـيبفت ٘بوبفي ِجٙيبتالغفي ، 

ؼـ ثػً ٚ ُِ قا٘ٛ يب ٍِٗؼـؼ ٔفبثٝ  ثػً ػالئٓ ؼـ اوتئٛ آـتفيت :ثٝ آٖ  ؼوتٝ اق ٔفاخؼٝ وٙٙؽٌب٘ي اغتّبَ ؼاـؼ  وٝ  - 2وؽ 

 تٛـْ ٚ ٔطؽٚؼيت ضفوت ؼـ ايٗ ٔفبُِ ؼاـ٘ؽ   ٔؼبيٙٝ

 ٔف ثٖٛ ثٝ وىب٘ي اوت وٝ ؼزبـ وٕف ؼـؼ ٞىتٙؽ   3وؽ 

: وبثمٝ ٔثجت ثٝ ٘فغ وف٘بٖ پٛوت ؼـ ثىتٍبٖ ؼـخٝ يه ، وف٘بٖ پٛوت  -1وؽ  :  اثتال ثِ آىیب در هؼزؼ خطز سزطبى 

 ٍٔبغُ ؼـ ٔؼفْ تبثً ٔىتميٓ آفتبة ،يب  تغييفات ؼـ ٔبيؼبت پٛوتي ٚيب ػؽْ ثٟجٛؼي ٔبيؼٝ پٛوتي خؽيؽ 

تبَ : وبثمٝ وف٘بٖ وِٛٛـو -3وؽ ؼـ ثىتٍبٖ ؼـخٝ يه ،  پفٚوتبتوبثمٝ ٔثجت ثٝ ٘فغ وف٘بٖ  : پفٚوتبتوف٘بٖ   -2وؽ 

ؼـ ٔؼفْ غٙف وف٘بٖ، ؼـ ثػً وٛاثك پكٌىي زٙب٘سٝ وبثمٝ ٞف٘ٛع وف٘بٖ ؼـ ثىتٍبٖ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ اوت،  -4غب٘ٛاؼٌي ٔثجت  ، وؽ 

ٚ يب ثفغي اق ٔٛاخٟبت ٌغّي وٝ ففؼ ـا ٔىتؼؽ ثٝ وف٘بٖ ٔي وٙؽ  ِٚي ؼـ ضبَ ضبٔف ػالئٕي ؼاَ ثف ٚخٛؼ وف٘بٖ ؼـ ففؼ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ

  ٚ يب ٞف ٘ىتٝ ؼيٍفي وٝ ؼـ ٌفش ضبَ اق ػٛأُ غٙف اِّي اثتال ثٝ وف٘بٖ ٌٕفؼٜ ٔي ٌٛؼ)ٔػِّٛب وف٘بٖ پٛوت، وِٛٛـوتبَ ٚ ....(

ؽ ؼـ غٛؼ يب ثىتٍبٍ٘بٖ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ اوت ٚ يب وبثمٝ يىي اقا٘ٛاع وف٘بٖ ٞبي ٌبيغ  ثٙٛـ ٔىتٙ  ؼـ ثػً وٛاثك ، وبيف ا٘ٛاع وف٘بٖ  -5

ٍٞؽاـ ؼٞٙؽٜ وف٘بٖ وٝ ؼـ لىٕت وبيف ثجت ٌفؼيؽٜ اوت ٚ يب ؼـ ثػً ٔؼبيٙٝ ؼاـاي غؽؼ  ئٓؼـ ثػً ػالئٓ ؼاـاي يىي اق ػال

 ٔي ثبٌؽ.ِٙفبٚي غيف ٘جيؼي ٍٔىٛن ثٝ ٘ٛع وف٘ب٘ي ٚ يب تٛؼٜ ؼـ ٔؼبيٙٝ ٌىٓ 

 -2يب قغٓ ؼـ ٘بضيٝ تٙبوّي ، وؽ  ٔدفاػفٛ٘تٟبي آٔيكٌي : ٚخٛؼ تفٌص غيف ٘جيؼي  -1: وؽ  ثیوبری دستگبُ ادراری تٌبسلی

ثيٕبـي ؼوتٍبٜ اؼـاـي : ؼاـاي يىي اق ػالئٓ تىفـ اؼـاـ ،وٛقي ٚ يب ثي اغتيبـي اؼـاـي ٚ يب وبيف ػالئٓ ٔفتجٗ وٝ وٝ ؼـ لىٕت 

 ثف اوبن وٛاثك ٚ ػالئٓ ثجت ٌؽٜ ؼـ ففْ. وبيف ٔٛاـؼ   -3، وؽ وبيف ثجت ٌفؼيؽٜ يب آقٔبيً اؼـاـي غيف٘جيؼي 

٘بثبـٚـي  -2ػؽْ ـٔبيت اق ـاثٙٝ ق٘ب ٌٛيي ؼـ ٌفش ضبَ ثبـٚـي ، وؽ  يب اغتالَ ػّٕىفؼ خٙىي -1وؽ هطکالت ثبرٍری : 

ٕت والٔت ثبـٚـي ٘يبقٔٙؽ ٍٔبٚـٜ تٙظيٓ غب٘ٛاؼٜ : ٔٛاـؼيىٝ ؼـ لى -3اِٚيٝ يب ثب٘ٛيٝ ثٝ ػّت ق٘ب٘ٝ يب ٔفؼا٘ٝ ؼـ ٌفش ضبَ ثبـٚـي ، وؽ 

وبيف ٔىبئُ والٔت ثبـٚـي وٝ ؼـ لىٕت وبيف ؼـ  -4وؽ اق ٞير ـٌٚي اوتفبؼٜ ٕ٘ي وٙٙؽ ٚ يب ـٚي ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ٘بٔٙبوت ٔي ثبٌؽ.

 ففْ ثجت ٌؽٜ اوت.

يب وففٝ ؼٚٞفتٝ  ئٓ ػاليىي اق ؼاـاي  ففؼ يب ثىتٍبٖ يب ٞبي تٙفىي ثٙٛـ ٔىتٙؽ ؼـ وبثمٝ ثيٕبـي  آوٓ : -1: وؽ  ثیوبری تٌفسی

وففٝ ٚ تٍٙي ٘فه ٕٞفاٜ ثب ؼفغ غّٗ ثٝ  COPD -2وؽ وٕغ ـيٝ غيف ٘جيؼي ؼاـاي يب  غه غه ٔىفـ ٚ ٔىتٕف تٍٙي ٘فه ٚ يب ثيٍتف،

 وبيف ثيٕبـي ٞبي تٙفىي  -3وؽ  ِٛـت ٔىفـ

ؼـ ٌفش ضبَ يب ٚظبيف ٌغّي يب ٚخٛؼ  ٔٛاخٟٝ ثب ػٛأُ ػٕؽٜ قيبٖ آٚـ ٌغّي  : هجتال ٍ یب در هؼزؼ ثیوبری ّبی ضغلی

ػبُٔ ٌيٕيبيي ٚ ثيٕبـي اضتٕبِي ٘بٌي   -1ػالئٓ يب ٘تبيح پبـا وّيٙيه  ٔفتجٗ ثب ثيٕبـي ٘بٌي اق ػبُٔ قيبٖ آٚـ ٌغّي ثٝ تفىيه : وؽ 

ػبُٔ  -4اق آٖ  ، وؽ ثيٕبـي اضتٕبِي ٘بٌي  يبػبُٔ ثيِٛٛليه  -3ثيٕبـي اضتٕبِي ٘بٌي اق آٖ ، وؽ  يبػبُٔ فيكيىي  -2اق آٖ وؽ 

  "ثيٕبـي ٌغّي ٘بٌي اق آٖ  يباـٌٛ ٘ٛٔيه 

ؼـا٘تٟبي ففْ ثفـوي پفٚ٘ؽٜ تٛوٗ پكٌه ِٛـت ٌففتٝ ٚ ٘مبيُ آٖ ثفاي تىٕيُ   تٛوٗ تيٓ والٔت ثجت ٔي ٌٛؼ . ٚ تبـيع 

 ٔفاخؼٝ ثؼؽي ثٝ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ اػالْ ٚ تٛوٗ پكٌه ٟٔف ٚ إٔب ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ . 

  


