 ،ثزاي جلَگيزي اس ثزٍس ػَارض ثيوبري تشريك دايوي َّرهَى
اًسَليي ضزٍري هي ثبضذ.

دياتت ًَع 2

عَارض رگْای تسرگ  :ثِ صَرت ػزٍق وزًٍز للت

 :در ثزگيزًذُ  90درصذ اس ثيوبراى ديبثتي

است اغلت ثبالي  40سبل ضزٍع ضذُ ٍ غيز ٍاثستِ ثِ اًسَليي

در هركس پسشكي ،آهَزشي ٍدرهاًي

هي ثبضذ ايي ًَع ديبثت اس ضبيغ تزيي ًَع ديبثت هي ثبضذ ًبضي

شْیذ هذرس

اس ًمص در ػولىزد اًسَليي ثز رٍي ثبفتْبي هحيطي است وِ در
ن خَى تَسط سلَل ّبي
ًتيجِ هٌجزثِ وبّص جذة گلَ س

دياتت
ديبثت اس ًَع ثيوبريْبي هتبثَليىي ثَدُ وِ هطخصِ آى افشايص
گلَوش خَى (ّبيپز گليسوي) هي ثبضذ ٍ ػلت ثزٍس آى ًمصبى
وبهل يب ًسجي در وبروزد َّرهَى تٌظين وٌٌذُ لٌذ خَى
(اًسَليي) هي ثبضذ .ايي ثيوبري يه هطىل ثشري جبهؼِ ثطزي
است وِ ثيص اس  100هيليَى ًفز در سطح جْبى هجتال ثِ آى ّستٌذ
اهزٍسُ  4گزٍُ ثيوبري غيز ٍاگيز  ،ضبهل ثيوبريْبي للجي

–

ػزٍلي  ،سزطبى ّب  ،ثيوبري ّبي هشهي تٌفسي ٍ ديبثت هْن
تزيي تْذيذوٌٌذُ ّبي حيبت اًسبى هحسَة ضذُ ٍ ػَارض ٍ

عَارض هسهي تیواری قٌذشاهل سِ دستِ هي تاشذ

ثيوبري ػزٍق هغش ٍ اثتالي ري ّبي هحيطي
عَارض رگ ّای تسیار كَچک  :ضبهل ًفزٍپبتي ٍ
رتيٌَپبتي ديبثتي وِ ضبيغ تزيي ٍ ػوذُ تزيي ػَارض
ديزرط ثيوبري لٌذ هي ثبضذ.

هبّيچِ اي هي ضَد ( ججبرپَر ) 58 ، 1380 ،

عَارض هرتَط تِ اعصاب  :ػَارض ػصجي – ػضالًي

دياتت تارداری :يىي اس ػَارض ضبيغ ثبرداري است ايي

ديبثت ثيطتز ثِ صَرت هًٌََرٍپبتي يه يب چٌذ تٌِ ي

ثيوبري ضيَػي ثزاثز ثب  %4/5در سهبى ثبردار دارد  .ػذم تطخيص

ػصجي  ،پلي ًَرٍپبتي هتمبري هحيطي ًَ ،رٍپبتي ديبثتي

ٍ درهبى ديبثت حبهلگي هَجت افشايص ػَارض هبدري ٍ جٌيي

اػصبة خَدوبر ٍ آهيَتزٍپي ديبثتي ثزٍس هي وٌذ .هسئلِ

هي گزدد .

ديبثت هَضَع گستزدُ اي است ٍ ػالٍُ ثز ػَارض احطبيي ثِ

اس آى جب وِ ثِ طَر فيشيَلَصيه لٌذ ًبضتبي خبًن ّبي ثبردار يب
ثيطتز اس حذ طجيؼي است  ،وطف ايي ثيوبري اّويت ثسيبر سيبدي
دارد  .ػليزضب دالٍي ٍ ّوىبر

آى

، 1383

)21

ًظز وبرضٌبسبى تَاًجخطي ٍجَد ثيوبراى در ثزگيزًذُ هؼلَليت ،
اجتوبػي  ،رٍاًي  ،حزفِ اي ٍ ثبالخزُ ويفيت سًذگي ثيوبراى ًيش
است .
وٌتزل ديبثت ٍ الذام ّبي پيطگيزي وٌٌذُ اس اثتال ثِ ديبثت در

ًبتَاًي ًبضي اس آى ّب ثبرسٌگيٌي ثِ خبًَادُ ّب  ،جَاهغ ٍ دٍلت

جْبى  :اصالح ضيَُ ّبي سًذگي  ،رصين غذايي هٌبست ،

ّب تحويل هي وٌذ(.ػلَي ًيب ٍ ّوىبراى )17 ،1391 ،

افشايص فؼبليت فيشيىي  ،وبّص هٌطمي ٍسى در وبّص اثتال ثِ

ديبثت ثِ اًَاع هتٌَػي تمسين هي ضَد اهب سِ ضىل اصلي ٍ ضبيغ

ديبثت هَثز هي ثبضذ .پيطگيزي ثبًَيِ :

آى ػجبرتٌذ اس :

ضبهل جستجَي سٍد ٌّگبم ٍ ثِ هَلغ ( غزثبلگزي ) پيطگيزي ٍ

دياتت ًَع  :1در ثزگيزدًذُ  10الي  15در صذ اسول ثيوبراى

عالين ٍ عَارض :افشايص حجن ٍ دفؼبت ادرار  ،تطٌگي ،

ديبثتي است ،ثِ طَر ػوذُ دروَدوبى ٍ ًَجَاًبى رخ هي دّذ

ضؼف ٍ خستگي  ،گزسٌگي ٍ ٍلغ خَردى  ،تبري ديذ  ،خبرش
پَست تبخيز در تزهين سخن ّب.

درهبى ( ثيوبريبثي ) هي ثبضذ  .وِ هَجت ارتمبي ويفيت سًذگي
ضذُ ٍ در وبّص ّشيٌِ ّب اثز ثخص است ٍ هَارد ثستزي در
ثيوبرستبى هي وبّذ  .درهبى فطبرخَى ٍ چزثي خَى ثبال ثِ

اًذاسُ وٌتزل لٌذ خَى لبدر ثِ وبستي اس خطز ظَْر ٍ پيطزفت

جزاحي للت ثشرگسبل  ،جزاحي للت اطفبل  ،پيًَذ  ،جزاحي

ػَارض ديبثت است ( ّوِ اًَاع ديبثت )

ػوَهي  ،ثخص داخلي  ،وت قلت  ،ثخص ًفزٍلَصي  ،ارٍلَصي

الذام ّبيي جْت وبّص هصزف دخبًيبت ًيش ثِ وٌتزل ديبثت

هزوش جبهغ طت فيشيىي ٍ تَاًجخطي ثيوبراى ديبثتي ٍ للجي -

ووه هي وٌذ چزا وِ افشايص ثزٍس فطبرخَى ٍ ثيوبريْبي للجي

ػزٍلي
تعذادی از ٍاحذ ّای دياتت ارجاع دٌّذُ تیواردياتتي
تِ هركسی شْیذ هذرس

هركس
شْرزيثا

هركس پسشكي آهَزشي ٍ درهاًي شْیذ هذرس

ادرس

شْرزيثا تلَک 11

44311888

اكثاتاى فاز  2هجتوع تجاری گلْا

ايي هزوش اس سبل  1389ثِ ػٌَاى هزوش ديبثت ثِ ثيوبراى ديبثتي

تاى)

ارائِ خذهت ًوَد .

هركس كي

كي هٌثع آب خ شْیذ ادّوي

هركس

سعادت آتاد –خ .كجَيي -رٍترٍی زًذاى

سعادت آتاد

اٍيي -جٌة فرٍشگاُ زًذاى

خذهات تخصصي قاتل ارائِ در هركس

 :وليِ خذهبت

ثيوبراى للجي  ،اهىبًبت اًذاسُ گيزي ّوَگلَثيي گليىَسيلِ
هبًٌذ ، H g A 1Cاًذاسُ گيزي آلجَهيي ادرار  24سبػتِ  ،تست
ٍرسش ً ،فزٍپبتي  ،ديبليش  ،اسىي تبليَم .

پاراكلیٌیكْای هَجَد در تیوارستاى شْیذ هذرس:

– 44667666
44667559

44309257

22115750

تخشْای تستری تیوارستاى شْیذ هذرس

ثزرسي اس جْت ٍضؼيت تغذيِاي ٍ هطبٍرُ تغذيِ ٍ رصين
ارسيبثي وف پب ٍ فطبرّبي ٍارد ثز آى ثب استفبدُ اس دستگبُ
F OOT S CA N
هطبٍرُ ارتَپذي فٌي در هَرد ًيبس ثِ ارتش ٍ پزٍتش ،وفص ٍ وفي
طجي
استفبدُ اس ثيَفيذثه ثزاي تَاًجخطي در هجتاليبى ثِ ثي اختيبري
فيشيَتزاپي
هٌاتع -1 :كريوي درهٌي،حویذ رضا،تَاًثخشي گرٍُ ّای خاصً،شر
گسترُ چاج اٍل 1382
 -2دالٍری علیرضا ٍ ّوكاراى ،ترًاهِ كشَری پیشگیری ٍكٌترل

خ استاديَم دّكذُ الوپیک

44759000

(هٌطقِ )22

دياتت ٍزارت تْذاشت،درهاى ٍ آهَزش پسشكي ،هركس ًشر صذا1383 ،
تْراى

هركس شْیذ

تسرگراُ شْیذ چوراى خ هذيريت خ سعادت

هذرس

آتاد

22074087-97

 -3دالٍری ٍ ّوكاراى  ،ترًاهِ كشَری پیشگیری ٍ كٌترل دياتت ًَع
 2اًتشارات سپیذ ترگ جاج اٍل  ،تْراى 1391 ،

تهيه وتنظيم :منير سيد صالحي  ،شهره سادات ميرباقري

راديَلضي  ،سًََگزافي  ،فيشيَتزاپي  ،آسهبيطگبُ  ،تست ٍرسش ،
آًذٍطنٍپي  ،سي تي اسىي  ،اوَوبرديَگزافي  ،تَاًجخطي

ارسيبثي ٍضؼيت ػولىزدي ثيوبر

استفبدُ اس دستگبُ ضزثبى سبس هتمبثل خبرجي E E C P

هركس
الوپیک

للجي ػزٍلي

درهبًي
شوارُ تواس

هركس شْیذ
غفاری(اكثا

 S t r a t i f i c a t i o nثيوبريْبي

ثزرسي سبيىَسَضيبل ٍ اًجبم هطبٍرُ رٍاًطٌبسي

در ثيوبراى ديبثتي وِ سيگبر هي وطٌذ.

ًام ٍاحذ

ارسيبثي ػَاهل خطز ٍ اًجبم

Ri s k

هركس جاهع طة فیسيكي ٍ تَاًثحشي شْیذ هذرس تا
قاتلیت ارائِ خذهات :

