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 تب خونریزی دهنده کنگو
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 : علمی ویراست

 آموزش سالمت سوپروایسر روایسر آموزشی،سوپ

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1300داخلی: 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 چند نکته:

تِ پشؽک ، دًذاًپشؽک ٍ دارٍعاس خَد  ٌّگام هزاجعِ -

 .تگَییذ کِ اس ٍارفاریي یا آعپزیي اعتفادُ هی کٌیذ

ثَد ؽذگی غیز طثیعی یا اگز دچارّز گًَِ خًَزیشی یا ک-

  .پشؽک خَد هؾَرت کٌیذت ؽذیذ فَرا تا العایز هؾک

 کٌیذ ، درفَافلی کِ پشؽک گز قزؿ ٍارفاریي هقزف هیا-

تذّیذ ایي فَافل ًثایذ  PT-INR تعییي هی ًوایذ آسهایؼ

 .تیؾتز اس یک هاُ تاؽذ

 اصالح رصیم غذایی:

 اس هیَُ جات ٍ عثشیجات تِ هقذار سیاد اعتفادُ کٌیذ.-1

تؾقاتتاى یک قاًَى عز اًگؾتی هی گَیذ :تْتز اعت ًقف 

 غذا ٍ ًقف دیگز هیَُ ٍ عثشیجات تاؽذ.

را تِ ٍ پزچزب هقزف هَادغذایی تا ارسػ غذایی پاییي -2

 حذاقل تزعاًیذ.هثل فغت فَدّا,غذاّای آهادُ ٍ...

 



 

دهلیشی چیست ؟ )لزسش(سیون الفیبزی  

طثیعی قلة تا ضزتاى هٌظوی کار هی کٌذ تزخی  در ؽزایط

اس علَلْای قلة پیاهْایی الکتزیکی ایجاد هی کٌٌذ کِ عثة 

.افتادى خَى هی ؽَداًقثاك قلة ٍ تِ جزیاى   

پشؽک ؽوا ًَار قلة ؽوا را خَاًذُ ٍ هؾخـ هی کٌذ آیا 

 پیاهْای الکتزیکی قلة ؽوا طثیعی ّغتٌذ یا خیز؟

  

قلة الیی دّلیشی دٍ حفزُ ی تا)لزسػ(عیَى الیدر فیثز

فاقذ ضزتاى هطلَب هی تاؽٌذ . تِ جای ضزتاى (دّلیشّا)

هٌظن ٍ تٌذ ٍ هٌظن ٍ الگَی طثیعی ، دّلیشّا تِ ؽکل غیز 

غیز ّواٌّگ تا تطي ّا هی ؽًَذ کِ هٌجز تِ افت کارایی 

ًیاسّای  یاى اًذاختي خَى در تذى ٍ تاهیي قلة در تِ جز

 اکغیضى ٍ تغذیِ ای اعضای تذى هی گزدد .

 چگونه می توان خطز سکته مغشی را کاهص داد؟ 

هوکي اعت پشؽک ؽوا دارٍّایی را جْت پیؾگیزی اس ایجاد 

دٍ ًوًَِ اس ایي دارٍّا ،  .لختِ خَى تزای ؽوا تجَیش ًوایذ

کت هاًٌذ الذ اًعقاد هاًٌذ ٍارفاریي ٍ ضذ پدارٍّای ض

 .آعپزیي هی تاؽذ

 

 

 

 

  : دهلیشی)لزسش(سیون الئم فیبزیالع

  ضزتاى عزیع ٍ ًاهٌظن 

  ٌِتپؼ قلة یا احغاط ضزیِ عزیع در داخل قفغِ عی 

  ِعزگیج 

 عزیق ت 

 تٌگی ًفظ 

 اضطزاب 

 خغتگی سٍدرط 

 غؼ کزدى 
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