
  

 

 

 سمظ جٌیي

حبهلگی هَفك ثِ ثبسداسی اعالق هیطَد کِ  

عی آى جٌیي سضذ ٍتکبهل خَد سا پیذا کشدُ ٍ 

هٌجش ثِ تَلذ ًَصادی  ضوي حفؼ سالهت هبدس

 .سبلن ضَد 

ثبسداسی ّبی ضٌبختِ ضذُ ثِ %  20 -15حذٍد 

.د ىسمظ جٌیي هٌتْی هیطَ  

 

 

  سمظ جٌیي ضبیؼتشیي ػبسضِ حبهلگی دس

هیجبضذ کِ هَجت  ثبسداسیسِ هبِّ اٍل 

استشس سٍحی ضذیذ دس صٍجْبی هطتبق 

 .فشصًذ هیطَد 

  دس خالل حبهلگی ،سِ هبِّ اٍل ٍ دٍم ٍ سَم

داسا ّش کذام خػَغیبت  هْن ٍ خبظ خَد سا 

ّش هشحلِ داسای ػَاهل خبظ ثشای هبدس . ّستٌذ 

ٍجٌیي است کِ هیتَاًذ تْذیذ کٌٌذُ سالهت 

 .آًْب ثبضذ

  ػَاهل ایجبد کٌٌذُ سمظ جٌیي دس صًبى

ثِ دٍ دستِ ػوذُ تمسین هیطَد کِ 

:ػجبستٌذ اص   

 1-  ػَاهل جٌیٌی ضبهل:  

سضذ ٍ ًوَ غیش عجیؼی جٌیي کِ دس  –الف 

هٌجش ثِ سمظ خَد ثِ  هَاسد اختالل سضذ% 40

.خَد هیطَد   

 50: ًبٌّجبسی ّبی اسحی ٍ طًتیکی جٌیي  -ة

دسغذ هَاسد سمظ جٌیي سا ضبهل هی  60تب 

.ضَد   

 2-  ػَاهل هشثَط ثِ هبدس.:  

 

 –سشخجِ :  ثیوبسی ّبی ػفًَی هبدس –الف 

. .. ػفًَت ّبی همبسثتی ٍ   -تت هبلت    

ًبتَاى کٌٌذُ دس  ثیوبسی ّبی هضهي ٍ –ة 

 –سشعبى  –ثیوبسی ّبیی ًظیش سل : هبدس 

ثیوبسی کلیَی  -افضایص فطبس خَى   

 –کن کبسی تیشٍئیذ  :ثیوبسی ّبی غذد  -ح

. . .دیبثت لٌذی ٍ   

هػشف : ػَاهل هحیغی  هػشف داسٍ ٍ – ت

داسٍّبی ضذ ثبسداسی ٍ  –الکل   –سیگبس 

 سوَم هحیغی ًظیش سشة ، آسسٌیک دس هبدس

جٌیي اص لحبػ : ػذم پزیشش ایوٌی ثذى  – ث

طًتیک یک ػبهل خبسجی ثشای هبدس است 

ٍثذى هبدس ثش ػلیِ آى آًتی ثبدی سبختِ 

دس یک ثبسداسی . جٌیي سا دفغ هیٌوبیذ 

ی جفت آًتی ثبدی ّبی هتَلف کٌٌذُ عجیغ

 .هیسبصد کِ هبًغ دفغ جٌیي هیطَد 



 

سمظ جٌیي غیش لبًًَی تَسظ پضضکبى غیش 

هسئَل یب افشاد غیش پضضک غَست هیگیشد ٍ 

اغلت ثب خًَشیضی ضذیذ ، ػفًَت ٍ   ًبسسبیی 

حبد کلیِ ّوشاُ ّستٌذ ٍدس ثؼضی هَاسد 

.هٌجش ثِ هشگ هبدس هیطًَذ   

الذاهبت الصم ثشای هبدس ثبسداسی کِ دچبس 

:ػالئن سمظ جٌیي ضذُ است   

خًَشیضی  ضبیؼتشیي ػالهت سمظ جٌیي

ٍاطیٌبل است کِ ثبیذ فَسا ثِ پضضک هشاجؼِ 

.ضَد   

دس غَست داضتي لکِ ثیٌی هختػش ٍتَغیِ 

پضضک ثِ استشاحت دس هٌضل ، ثِ هحض 

ی یب اداهِ خًَشیضی افضایص هیضاى خًَشیض

ستشاحت، ثِ ثیوبسستبى هشاجؼِ پس اص ا

.ضَد  

است ثبیستی پس  هٌفیاگش گشٍُ خَى هبدس 

ثب پضضک آهپَل سٍگبم اص سمظ جْت تضسیك 

 . هطَست ضذُ ٍ الذام الصم اًجبم ضَد

 اًَاع سمظ جٌیي چیست ؟

دس اکخش هَاسد سمظ ثػَست خَد ثِ خَدی 

لبًًَی  اتفبق هیبافتذ ٍ سمظ ّبی غیش

ٍسمظ ّبی دسهبًی ثغَس ػوذی اًجبم 

. هیطَد  

:سمظ دسهبًی دس هَاسد صیش اًجبم هیطَد   

صهبًی کِ اداهِ حبهلگی صًذگی هبدس سا  – 1

ثِ هخبعشُ هی اًذاصد یب ضذیذا ثِ سالهت اٍ 

.غذهِ ٍاسد هیکٌذ   

صهبًی کِ اداهِ حبهلگی هٌجش ثِ تَلذ  – 2

د یب کٌذ ًَصادی ثب ًبٌّجبسیْبی فیضیکی ضذی

.رٌّی هیگشدد   

 

دس ثؼضی صًبى : ًبٌّجبسی ّبی سحوی   – د

ًمع تکبهلی سحن دس دٍساى جٌیٌی هٌجش ثِ 

ایجبد سحن دٍ ضبخ یب یک ضبخ ٍ یب اًَاع 

ّوچٌیي . ًبٌّجبسی ّبی ضکلی سحن هیطَد 

ٍجَد فیجشٍم یب چسجٌذگی دس سحن ًیض هیتَاًذ 

.ثبػج سمظ جٌیي ضَد   

ثبص ثَدى ثیص اص : ًبسسبیی دّبًِ سحن  – چ

حذ دّبًِ سحن ثِ دالیل هبدسصادی یب کطص 

ثیص اص حذ دس ثبص کشدى آى دس ٌّگبم سمظ یب 

صایوبى لجلی هٌجش ثِ ًبسسبیی ٍ ضؼف دّبًِ 

سحن ضذُ ٍ هیتَاًذ ایجبد سمظ خَد ثِ خَدی 

سمظ دس ایي هَاسد هؼوَال پس اص . ًوبیذ 

 .اق هی افتذسِ هبِّ اٍل حبهلگی اتف

 


