
ػىتِ هغضی ثؼٌَاى یه ػٌذسٍم ثبلیٌی هشوت اص هدوَػِ ػالئن ػصجی ثب ؿشٍع ػشیغ یب ًبگْبًی اػت وِ ثشای 

ػبػت تذاٍم داؿتِ ٍ سیـِ ػشٍلی آى ثِ لختِ یب اًؼذاد ؿشیبًْبی هغضی هحذٍد ؿذُ وِ  ۲۴هذت ثیـتش اص 

ثِ صثبى . هغضی هی ؿًَذ، تؼشیف هی گشددهٌدش ثِ ػىتِ هی ؿًَذ ٍ یب دس اثش گؼیختگی ػشٍق هٌدش ثِ خًَشیضی 

.ػبدُ تش، اختالل ػول ًبگْبًی هغض ثِ ػلت لطغ خشیبى خَى دس ثخـی اص هغض سا اصطالحبً ػىتِ هغضی هی گَیٌذ  

 اًَاع ػىتِ هغضی

.وِ دس آى اًؼذاد ػشٍق ٍ افت ثبسص پش فیَطى هغضی صَست هی گیشد %۸۵ػىتِ ّبی اًؼذادی   

.وِ دس آى تشاٍؽ یب ًـت خَى اص داخل ػشٍق ثِ دسٍى هغضٍخَد داسد %۱۵صی وٌٌذُػىتِ ّبی خًَشی  

 ػَاهل خطش آفشیي

 افضایؾ فـبس خَى ، وٌتشل فـبس خَى هْن تشیي الذام دس پیگیشی اص ػىتِ هغضی

 ثیوبسی للجی ػشٍلی

 ثبال ثشدى ولؼتشٍل

 چبلی

 افضایؾ ػطح

 ّوبتَوشیت

 دیبثت

...اسد هثل هصشؽ دخبًیبت ٍ الىل ، لشف ّبی حبهلگی، ػَء هصشف داسٍّب ٍػبیش هَ  

 الذاهبت پیـگیشی اص ػىتِ هغضی

وٌتشل فـبس خَى، ثیوبسی ّبی للجی ٍ ػشٍلی، . پیـگیشی اٍلیِ ثْتشیي ؿیَُ دس ساثطِ ثب ػىتِ ّبهی ثبؿذ

ؿَیك ثِ داؿتي ت. ُ هغضی هی ثبؿٌذولؼتشٍل ثبال خَى، چبلی، هصشف ػیگبس،دیبثت اص ساُ ّبی پیـگیشی اص ػىت

تشٍیح  ًظیش هصشف غزاّبی ون چشة، ون ولؼتشٍل ٍ اًدبم ٍسصؽ اصخولِ تالؿْبیی اػت وِ دس صًذگی ػبلن 

احتوبال . هصشف هبّی دٍ ثبس دس ّفتِ یب ثیـتش ػىتِ تشٍهجَ تیه سا وبّؾ هی دّذ. ػالهتی ثبیذ اًدبم گیشد

.سدُ ّیپشتبًؼیَى ثیـتشیي ػْن سا دس وبّؾ ٍلَع ػىتِ هغضی ثِ ػْذُ داسددسهبى هَفمیت آهیض ٍ گؼت  

 تظبّشات ثبلیٌی ػىتِ هغضی



:ثیوبس هوىي اػت ّش وذام اص ػالئن ٍ ًـبًِ ّبی ػوَهی صیش سا داؿتِ ثبؿذ  

ثی حغ یب ظؼف ػعالت دس صَست ، دػت یب پب، ثَیظُ دس یىطشف ثذى: ًمصبى حشوتی -  

اختالل دس تىلن ٍ ًحَُ ثشلشاسی استجبغ: ػذم ثشلشاسی استجبغ -  

ػىتِ هغضی هی تَاًذ ػجت اختالالتی دس ادسان ثیٌبئی،اختالل دس استجبطبت فعبیی ، ثیٌبئی ٍ : اختالالت ادساوی

.فمذاى تَاًبیی ّبی حؼی گشدد  

فمذاى حؼْبی ػومی ، اؿىبل دس تؼجیش یب هثل اختالالت الهؼِ ای ؿذیذ یب خفیف ، : اختالالت تَاًبیی ّبی حؼی

ؿٌَایی ٍ الهؼِ ای -تفؼیش هحشوْبی ثیٌبیی  

ػش دسد ّبی ؿذیذ ًبگْبًی، ػشگیدِ، فمذاى تؼبدل ّوبٌّگی، اؿىبل دس ساُ سفتي، :ٍ ػبیش ػالئن ػجبستٌذ اص

...اؿىبل دس ػخي گفتي یب دسن صحجت ّبی دیگشاى ، وبّؾ َّؿیبسی یب تغییش دس ٍظؼیت رٌّی ٍ  

:هشالجت اص ثیوبساى ػىتِ هغضی  

دس هشحلِ حبد حفظ ساُ َّایی، تٌفغ ، ٍ . ػبػت طَل هی وـذ  ۷۲تب  ۴۸هشحلِ حبد هؼوَال ثیي : هشحلِ حبد

گشدؽ خَى اص اٍلَیتْبی هشالجت دسهبى اػت اگش ػالئوی وِ لجال گفتِ ؿذ دس یه ًفش ًوبیبى ؿَد ثبیذ الذاهبت 

:صیش سا ثالفبصلِ اًدبم دّیذ  

.اطالع دّیذ ۱۱۵الفبصلِ هَسد سا ثِ اٍسطاًغ ة  

.سا ؿشٍع وٌیذ دس صَست ػذم ًجط ٍ تٌفغ ػولیبت احیبی للجی سیَی  

.ثِ ّیچ ٍخِ اص ساُ دّبى چیضی ثِ ثیوبس ًذّیذ  

.دّبى ثیوبس سا ثب ػبوـي یب ثب دٍ اًگـت دػت ثِ سٍؽ خبسٍیی تویض وٌیذ  

.ٍظؼیت هٌبػت ثِ ػش ثبص وٌیذساُ َّایی ثیوبس سا ثب دادى   

(.اگش فـبس خَى ثیوبس پبییي ًجبؿذ)ثیوبس سا ووی ثبال ثیبٍسیذ  ػش  

(.اگش ثیوبس تشٍهبیی ًجبؿذ) داس سا تمشیجب ثِ یه پْلَ ثچشخبًیثین  

.لجبػْبی تٌگ ثیوبس سا ؿل یب آصاد ثىٌیذ  



.ثِ ثیوبس اوؼیظى ثذّیذ  

.ددیىتشیي هشوض دسهبًی اًتمبل ثذّیًضثالفبصلِ ثیوبس سا ثِ   

.دس ایي هشحلِ ثیوبس سا اص ًظشتغییشات ٍ اختالالت ثَخَد آهذُ صیش ثشسػی وٌیذ: هشحلِ تحت حبد  

حشوتی ،اختالل دس ٍظؼیت ثلغ ، ثی حؼی ًیوِ ثذى ،  -تغییش دس خًَشػبًی ثِ ثبفت هغض، تغییش دس ٍظؼیت حؼی

خطش ثشٍص تشٍهب، ػمَغ، ػَختگی ، خطش ثشٍص آػپیشاػیَى، اختالل دس اختالل دس ثشلشاسی استجبغ والهی ، 

پٌذاؿت اص خَد ، اختالل دس تحشن خؼوی ، ووجَد اطالػبت ، تذاثیش غیش هَثش سطین دسهبًی یب تغییش دس حفظ 

 ػالهتی

.الذاهبت الصم دسهبًی سا ثب تَخِ ثِ دػتَسات دادُ ؿذُ ثبیذ اخشاء وٌیذ  

ا ثب تَخِ ثِ اختالالت ٍ تغییشات ثَخَد آهذُ ثشای ثیوبس ثبیذ ثطَس صحیح ٍ ثِ هَلغ اًدبم هشالجتْبی پشػتبسی س

.ثذّیذ  

 هشالجت اص ػیؼتن گَاسؿی

ٍلِ هؼذُ ّؼتٌذ وِ اص ایي طشیك تغزیِ هی ؿَد ثِ ّویي ایي ثیوبساى اغلت ثِ دلیل ًذاؿتي سفلىغ ثلغ داسای ل

ػبػت اًدبم هی ؿَد ٍ ثؼذ اص ّش ثبس غزا دادى اص طشیك لَلِ ثب همذاسی آة ؿؼتِ  ۶تب  ۴دلیل دّبى ؿَیِ ّش 

سطین غزایی ًشم ٍ هبیؼبت اػت خْت پـگیشی اص صخن ّبی هؼذُ ًبؿی اص اػتشع دادى آًتی اػیذ ٍ دٍس . ؿَد

.ًْب اص اػتشع الصم اػتًگِ داؿتي آ  

 هشالجت اص هدبسی ادساسی

ایي ثیوبساى دچبس ثی اختیبسی دس دفغ ادساس ٍ هذفَع ّؼتٌذ ٍ هوىي اػت داسای ػٌذّبی ادساسی خبسخی یب 

.داخلی ثبؿٌذ وِ خْت پیـگیشی اص احتجبع ادساسی دفغ هبیؼبت ثبیذ وٌتشل ؿَد  

سٍص  ۱۴تب  ۷دس غیش ایي صَست ّش )اػت لَلِ تؼَیط ؿذ  دس صَست وذس ؿذى سًگ ادساس ٍ یب خًَی ؿذى ثْتش

ؿؼت ٍ ؿَی ًبحیِ الصم اػت ٍ خْت وٌتشل دفغ هذفَع ثْتش اػت ثیوبس سا ػبدت ( یىجبس تؼَیط آى وبفی اػت

داد وِ دس ػبػبت هـخصی دفغ صَست گیشد دس صَست ثشٍص اػْبل ٍ یب یجَػت ّبی طَالًی ثب پضؿه هـَست 

.ؿَد  

 هشالجت اص چـن

.دس صَستی وِ فشد دس پله صدى دچبس هـىل هی ثبؿذ ثْتش اػت اص لطشُ ّبی اؿه هصٌَػی اػتفبدُ ؿَد  



 هشالجت اص پَػت

ثِ دلیل ًذاؿتي حشوت احتوبل صخن ؿذى پَػت دس ًَاحی اتصبل ثب صهیي ٍخَد داسد ثِ خصَف دس افشادی وِ 

هبػبط ًَاحی . ػبػت ٍظؼیت ثیوبس تغییش یبثذ ۲ّؼتٌذ خْت پیـگیشی ثْتش اػت ّش ( لٌذ) دچبس ثیوبسی دیبثت 

تحت فـبس الصم اػت اص حلمِ ّبی َّایی ٍ یب دسػت وشدى حلمِ ّبیی اص پبسچِ ٍ لشاس دادى آى دسصیش ًبحیِ 

ٍ یب ) ؿؼت ٍ ؿَی هشتت پَػت ثب آة ٍ صبثَى . پَػت لشهض ٍ یب تحت فـبس اص توبع ثب صهیي خلَگیشی هی وٌذ

سٍص صخن اػتفبدُ اص پبًؼوبى ٍ یب هشاخؼِ ثِ پضؿه خْت اًدبم وـت اص تشؿحبت صخن ٍ دس صَست ة( ؿبهپَی ثچِ

.اػتفبدُ اص آًتی ثیَتیه دس ایي هَالغ ظشٍسی اػت. یب ثشداؿتي پَػت خـه ٍ تیشُ سًگ الصم اػت  

 هشطَة ًوَدى َّای دهی

ًذ َّای تٌفؼی آًْب ثذلیل خـىی داس( ساُ َّایی هصٌَػی ) دس ثیوبساًی وِ لَلِ ّبی هؼذُ ٍ یب تشاوئَػتَهی 

.هخبغ هشطَة ًیؼت وِ ثْتش اػت اص دػتگبُ ثخَس ٍ هشطَة وشدى َّای اطبق اص ایي اهش پیـگیشی ؿَد  

 تخلیِ تشؿحبت اص هدبسی َّایی

هیتَاى وف دػت ّب  ۰فیضیَتشاپی تٌفؼی ثؼیبس اّویت داسد هی تَاى ایي سا تـَیك ثِ ػشفِ ٍ تٌفغ ػویك وشد 

.هالین ثِ پـت ثیوبس صد تب ثِ خشٍج تشؿحبت ووه وشد سا ثب ظشثِ  

 فیضیَتشاپی اًذام ّب

خْت خلَگیشی اص تحلیل سفتي ٍ ظؼف ػعالت اًذاهْب سا حشوت داد ٍ هفصل ّب سا ثبص ٍ ثؼتِ وشد تب اص خـىی 

هیتَاى  هفبصل خلَگیشی ؿَد ٍ اص لختِ ؿذى خَى دس آًْب خلَگیشی وشد دس صَست داؿتي ٍسم دس دػتْب ٍ پبّب

.ثب ووه یه ثبلؾ ٍ یب پتَ آًْب سا ثبالتش اص ػطح ثذى لشاس داد  

 ووه ثِ خَاة ٍ اػتشاحت

ػشٍ صذا هی تَاًذ هَخت ثی خَاثی ایي ثیوبساى گشدد  -ثی خَاثی دس ایي ثیوبساى ؿبیغ اػت سٍؿي ثَدى چشاؽ

.تدَیض آسام ثخؾ طجك دػتَس پضؿه ًیض ثِ خَاة آًْب ووه هی وٌذ  

یحوبیت سٍاى  

ایدبد یه استجبغ خَة هی تَاًذ اص ثَخَد آهذى اػتشع ٍ دس ًتیدِ صخن هؼذُ دس ایي ثیوبساى خلَگیشی وٌذ 

.دادى داسٍی آًتی اػیذ ٍ یب ػبیوتیذیي دس ایي ثیوبساى طجك دػتَس پضؿه صَست هی گیشد ایدبد هی وٌذ  

 هحبفظت اص صذهبت



ایذ اطشاف تخت ٍ یب سختخَاة ًشدُ ٍ یب ثبلؾ گزاؿت لشاس دس صَست ثی لشاسی ٍ حشوبت غیش اسادی ایي ثیوبساى ة

ٌّگبم چشخؾ ٍ حشوت دادى . دادى ٍػبیل گشهبصا ٍ یب ثشلی دس ًضدیىی آًْب هی تَاًذ خطشاتی سا ثَخَد آٍسد

.ثیوبس هشالت ساُ َّایی آًْب ثبؿیذ تب خفگی پیؾ ًیبیذ  

 اسصیبثی ٍظؼیت َّؿیبسی ثیوبساى

سد صیشا تغییش دس هیضاى ػطح َّؿیبسی هی تَاًذ ثبػث خطشات ٍ یب ػَالجی دس ایي ثشسػی آى ثؼیبس اّویت دا

 .ثیوبساى گشدد

 تَخِ

ثْتش اػت دس هٌضل فـبس خَى ایي ثیوبساى وٌتشل ؿَد ٍ سطین غزایی سا تب حذ اهىبى هبیؼبت ون ًوه ٍ ون چشثی 

.دس ًظش ثگیشین  

.الىتشٍلیت ّب دس ػطح هتؼبدل لشاس ثگیشًذاًدبم آصهبیـبت ّش چٌذ ٍلت یىجبس الصم اػت تب   

ثِ هحط دیذى پَػت لشهض سًگ ثیوبس سا ثِ ػوت هخبلف ثچشخبًیذ ٍ پَػت سا هبػبط دّیذ ٍدس هؼشض َّا 

.ثگزاسیذ  

داسًذ ثیـتش دس هؼشض صخن ثؼتش ّؼتٌذ سطین غزایی آًْب ثبیذ هبیؼبت ثذٍى لٌذ ٍ یب ( لٌذ) ثیوبساًی وِ ػبثمِ 

.یك ؿذُ ثب آة ثبؿذآة هیَُ ّبی سق  

[ 

 


