آموزش های آنژیوگرافی

واحد آموزش بیمارستان کامکار-عرب نیا
باهمکاری بخص سی سی یو
تابستان39
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آنژیوگرافی:
دلیك تزیٗ ٔ ٚطٕئٗ تزیٗ رٚػ تؾخیقی ثزای ػزٚق لّت ٚتؼییٗ ٔیشاٖ ا٘غذاد ػزٚلی ٔی ثبؽذ.ایٗ رٚػ ثز خالف
٘ٛار لّت  ٚاو ٛوبردیٌٛزافی حتٕب ثبیذ در ثخؼ لّت ثب أىب٘بت خبؿ ا٘دبْ ؽٛد .آ٘ضیٌٛزافی ٘مؾ ٝسیجبیی اس ري ٞبیی
اعت و ٝث ٝلّت خٔ ٖٛی دٙٞذٛ٘.ػی ػىظ ثزداری خبؿ ثب اؽؼ ٝایىظ اعت ٔ ٚؾخـ ٔی وٙذ آیب ري ٞبی لّجی
ت ًٙؽذ ٜیب ٘ٝ؟
وٕی ٔبد ٜثی حظ وٙٙذ ٜث ٝراٖ یب ثبسٚی ثیٕبر سدٔ ٜی ؽٛد.یه ِ ِٝٛثبریه پالعتیىی(وبتتز)ٚارد ري ثیٕبر ٔی
ؽٛد.ایٗ ِ ِٝٛتب عزخزي ٞبی لّت ثبال ٔی رٚد.سٔب٘ی و ِِٝٛ ٝث ٝري ٞبی لّت رعیذ ثز حغت ٚسٖ ثذٖ ٔمذاری ٔبدٜ
حبخت ث ٝداخُ عیغتٓ ػزٚق تشریك ٔی ٌزدد.ایٗ تشریك اس طزیك وبتتزی و ٝاس ٘بحی ٝوؾبِ ٝراٖ ػجٛر دادٔ ٜی ؽٛد
فٛرت ٔی ٌیزد  ٚثذیٛٙعیّ ٝحذٚد لّت  ٚػزٚق ٔؾخـ ٔی ٌزدد.در ایٗ سٔبٖ ثیٕبر وٕی احغبط ٌزٔی وٛتبٔ ٜذت
ٔی وٙذٔ .بد ٜحبخت در ٔحّٟبی ا٘غذادی تغییز رً٘ داد ٚ ٜتقبٚیز آٖ ث ٝفٛرت یه فیّٓ ثز رٚی  CDمجط ٔی
ؽٛدٔ .بد ٜحبخت ،وٕتز اس  42عبػت ث ٝفٛرت طجیؼی اس ثذٖ خبرج ٔی ٌزدد.
اٌز ث ٝیذ ٔبٞی حغبعیت داریذ ٕٔىٗ اعت دچبر حغبعیت دارٚیی ؽٛیذ،ثٙبثزایٗ لجُ اس ا٘دبْ آ٘ضیٌٛزافی ایٗ ٔٛمٛع
را ث ٝپشؽه  ٚپزعتبر اطالع دٞیذ.

با آنژیوگرافی بیماران چند دسته می شوند:
 .1ثیٕبرا٘ی و ٝفمط ٘یبس ث ٝدرٔبٖ دارٚیی دار٘ذ.
 .4تٍٙی ري در حذی اعت و ٝثبیذ ثزای ثیٕبر آ٘ضیٛپالعتی ا٘دبْ ؽٛد.
 ثبِ ٖٛسدٖ در ٔحُ تٍٙی
 اعتٙت ٌذاری داخُ ؽزیب٘ی
 .3ثیٕبرا٘ی و ٝث ٝدِیُ تٍٙی ٞبی ؽذیذتز ثبیذ تحت ػُٕ خزاحی پی٘ٛذ ػزٚق وز٘ٚزی(خزاحی ثبی پظ) لزار
ثٍیز٘ذ.

آٔبدٌی ٞبی لجُ اس آ٘ضیٌٛزافی چیغت؟
 ثزرعی آسٟٔ٘ٛبی خ٘ٛی
 ثزرعی ٚمؼیت وّیٞ ٝب
 آسٔبیؾٟبی ٚیزٚعی ()HbsAg, HIVAb, HCVAg
 6 تب  8عبػت لجُ اس آ٘ضیٌٛزافی ثبیذ ٘بؽتب ثبؽیذ.


ؽت لجُ غذای عجه ٔیُ ٕ٘ٛد ٚ ٜتب فجح ٘بؽتب ثٕب٘یذ.



٘بحی ٝآ٘ضیٌٛزافی را تزاؽیذ( ٜپبئیٗ ٘بف تب ٚعط راٖ د ٚطزف)  ٚحٕبْ وٙیذ.
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در ط َٛا٘دبْ آ٘ضیٌ ٛزافی چ ٝثبیذ وزد؟
 رٚس آ٘ضیٌٛزافی دارٞٚبی ا٘غِٛیٗ ٞ ،پبریٌّٗ،ی ثٗ والٔیذ لطغ ٌزدد .در فٛرت ٔقزف ٔتفٛرٔیٗ پشؽه خٛد را
لجُ اس ٔزاخؼ ٝث ٝثغتزی ٔطّغ عبسیذ.


ٚارفبریٗ ٘یش ثب تٛخ ٝث ٝخٛاة آسٔبیؼ  ٚ PTطجك دعتٛر پشؽه اس چٙذ رٚس لجُ لطغ ؽٛد.

 در حیٗ ا٘دبْ آ٘ض یٌٛزافی ٕٔىٗ اعت پشؽه اس ؽٕب درخٛاعت ٕ٘بیذ ٘فظ ػٕیك وؾیذ ٚ ٜآٖ را حجظ ٕ٘بییذ
ایٗ وبر در خٟت وبٞؼ حزوت لّت  ٚثزرعی ثٟتز ػزٚق ؽٕب ٔی ثبؽذ.
 در ط َٛا٘دبْ آ٘ضیٌٛزافی ٕٔىٗ اعت احغبط داغی ٌ ٚزٔب در ثذٖ ٕ٘بییذ و٘ ٝبؽی اس تشریك ٔبد ٜحبخت اعت
مٕٙبً ٌبٞی ٕٔىٗ اعت دچبر حبِت تٟٛع ؽٛیذ ؤ ٝؾبٞذ ٜایٗ حبِت طجیؼی اعت.
ٕٔ ىٗ اعت در حیٗ آ٘ضیٌٛزافی پشؽه اس ؽٕب درخٛاعت ٕ٘بیذ عزف ٝوٙیذ ایٗ وبر خٟت وٙتزَ احتٕبِی آریتٕی
ٞبی لّجی ؽٕب  ٚدر ٘تید ٝخزٚج عزیؼتز ٔبد ٜحبخت اس ػزٚق ٔی ثبؽذ.

پظ اس آ٘ضیٌٛزافی چ ٝثبیذ وزد؟
 ثٔ ٝذت  6عبػت ثؼذ اس ا٘دبْ آ٘ضیٌٛزافی ٕٞچٙبٖ در تخت اعتزاحت ٕ٘بییذ  ٚعؼی وٙیذ پبٞبی خٛد را فبف ٚ
ثی حزوت ٍ٘ ٝداریذ.


پبییٗ آٔذٖ اس تخت در دفؼبت ا َٚثبیغتی حتٕبً ثب ٕٞبٍٙٞی  ٚوٕه پزعتبر یب ٕٞزا ٜفٛرت ٌیزد.

 طجك دعتٛر پشؽه پظ اس آ٘ضیٌٛزافی ٔحُ ٚرٚد عٛسٖ ثبیذ تٛعط ویغ ٝؽٗ حٕبیت ؽٛد.
ٞ زٌش تخت را ثذ ٖٚاطالع پزعتبر ثخؼ تزن ٘ىٙیذ سیزا أىبٖ وبٞؼ فؾبر خٚ ٖٛخٛد دارد.
 پظ اس آ٘ضیٌٛزافی تب  3عبػت ٘بؽتب خٛاٞیذ ثٛد  ٚپظ اس آٖ اس ٔبیؼبت ،عٛح  ٚثتذریح اس غذا اعتفبدٕ٘ ٜبییذ.
 در فٛرت ٞز ٌ ٝ٘ٛعزخی ،اِتٟبة ،وزختی ٌ ٚش ٌش در ا٘ذاْ ٔجتال  ٚثب ٞز ٌ ٝ٘ٛدرد عی ٝٙپشؽه خٛد را ٔطّغ
عبسیذ.
 در فٛرت ٞز ٌ ٝ٘ٛخ٘ٛزیشی در ٔحُ آ٘ضیٌٛزافی ٔزاتت را ث ٝپزعتبر ثخؼ  ٚیب پشؽه خٛد اطالع دٞیذ .

 آ٘ضیٛپالعتی :
ایٗ رٚػ ثزای وغب٘ی و ٝیه یب چٙذ ري ت ًٙؽذ ٜدار٘ذ اعتفبدٔ ٜی ؽٛد .ایٗ رٚػ ؤ ٝؾبث ٝآ٘ضیٌٛزافی اعت یه
عیٓ ثبِ ٖٛدار را ثٔ ٝحُ تٍٙی ري ٞبی لّجی (و ٝلجالً ثب آ٘ضیٌٛزافی ٔحُ تٍٙی ٔؾخـ ؽذ ٜاعت) ٔی فزعتٙذ ٚ
عپظ ثب ثبس  ٚثغت ٝوزدٖ ایٗ ثبِ ٖٛثبػث فؾزد ٜؽذٖ پالن چزثی ٌ ٚؾبد ؽذٖ ري لّت ٔی ؽٛد  .ثبِ ٖٛپالن را
و ٝثبػث تٍٙی ري ؽذ ٜث ٝدیٛار ٜري فؾبر ٔی آٚرد ،را ٜؽزیبٖ را ثبس ٔی وٙذ .ثؼذ ثبِ ٖٛرا خبِی ٔی وٙٙذ  ٚعپظ
ِ ِٝٛرا خبرج ٔی وٙٙذ .ایٗ عیٓ ثبِ ٖٛدار اس طزیك ري ٘بحی ٝوؾبِ ٝراٖ ث٘ ٝبحی ٝت ًٙؽذ ٜؽزیبٖ وز٘ٚز فزعتبدٔ ٜی
ؽٛد.
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ٔحّی و ٝوبتتز ٚارد ٔی ؽ ٛد ٕٔىٗ اعت ث ٝا٘ذاس ٜیه سخٓ درد داؽت ٝثبؽذٛٔ .لؼی و ٝثبِ ٖٛثبد ٔی ؽٛد ٕٔىٗ اعت
ثیٕبر دردی ؽجی ٝآ٘ضیٗ داؽت ٝثبؽذ  ،در ایٗ فٛرت ثبیذ ث ٝثیٕبر آٔٛسػ دٞیٓ و ٝث ٝپشؽه خٛد اطالع دٞذ .ثزای
آٔبدٌی ٌبٞی ؽت لجُ اس ػُٕ یه دارٚی آراْ ثخؼ طجك ٘ظز پشؽه ثزای ثیٕبر تدٛیش ٔی وٙٙذ .در اغّت ٔٛارد طی
یه یب د ٚرٚس ثیٕبر ٔزخـ ؽذ ٚ ٜثالفبفّ ٝث ٝعزوبر ثزٔیٍزدد.

چزا آ٘ضیٛپالعتی (ثبِٗ ٌذاری) السْ اعت؟
ػنالت لّجی خٟت پٕپبص خ٘ ٖٛیبس ث ٝاوغیضٖ اس طزیك ري ٞبی لّجی دار٘ذ .اٌز ایٗ ؽزیبٖ ٞب ثبریه  ٚت ًٙؽذٜ
ثبؽٙذ لّت دچبر وٕجٛد اوغیضٖ ٔی ؽٛد  ٚدرد لفغ ٝعی ٝٙایدبد ٔی ٌزدد و ٝآ٘ضیٗ فذری ٘بْ دارد .آ٘ضیٗ اٌز در
ٔزاحُ اِٚی ٝثبؽذ ثب دار ٚثزطزف ٔی ؽٛد أب اٌز پیؾزفت وزد ٜثبؽذ ٘ ٚتٛاٖ ثب دار ٚآٖ را ثز طزف وزد ،آ٘ضیٛپالعتی
ا٘دبْ ٔی ؽٛدٞ .ذف اس آ٘ضیٛپالعتی ٌؾبد وزدٖ ري ٞبی ت ًٙؽذ ٜلّت  ٚدر ٘تید ٝثٟجٛد خ٘ٛزعب٘ی ث ٝػنّ ٝلّت،
وبٞؼ دردٞبی آ٘ضیٙی  ٚافشایؼ ط َٛػٕز ثیٕبر اعت.

آٔبدٌی ٞبی لجُ اس آ٘ضیٛپالعتی (ثبِٗ ٌذاری  ٚاعتٙت ٌذاری) :
 -1خٟت ا٘دبْ آ٘ضیٛپالعتی حذالُ یه رٚس لجُ ثبیذ در ثخؼ ثغتزی ؽٛیذ.
 -4ثٍٙٞ ٝبْ ثغتزی تٕبٔی ٔذارن پشؽىی ( ٘ٛار لّت ،او ٛوبردیٌٛزافی ،آسٔبیؼ ،تغت ٚرسػ ،عی تی اعىٗ ٚ
 CDآ٘ضیٌٛزافی لجّی) را ثٕٞ ٝزا ٜداؽت ٝثبؽیذ.
 -3در فٛرت داؽتٗ عبثم ٝثیٕبری وّیٛی ،تٙفغی  ٚثیٕبری ٞبی خ٘ٛی  ٚیب حغبعیت ث ٝدار ٚیب ٔٛاد غذایی ثٝ
خقٛؿ ٔٛاد یذ دار ٔب٘ٙذ ٔبٞی خٛٙة ث ٝپشؽه ٔؼبِح اطالع دٞیذ.
ٔ -2قزف پالٚیىظ ٔؼٕٛالً اس  5رٚس لجُ اس ػُٕ ثبٌِ ٖٛذاری ؽزٚع ٔی ؽٛد .در ٔٛرد ٘حٔ ٜٛقزف دار ٚثب پشؽه
خٛد ٔؾٛرت وٙیذ.
 -5در ثخؼ اس ؽٕب آسٔبیؾبت خ٘ٛیٛ٘ ،ار لّت  ٚػىظ لفغ ٝعیٌ ٝٙزفت ٝخٛاٞذ ؽذ  ٚآ٘ضیٛوت خٟت تشریك عزْ ٚ
یب دار ٚثزای ا٘دبْ ػُٕ آ٘ضیٛپالعتی ٌذاؽتٔ ٝی ؽٛد.
ٞ -6ز د ٚطزف وؾبِ ٝراٖ ثبیذ تٕیش  ٚؽیٌ ٛزدد .در فٛرت اعتفبد ٜاس لزؿ لٙذ یب ا٘غِٛیٗٔ ،قزف آٖ ٞب فجح
آ٘ضیٛپالعتی ثبیذ لطغ ٌزدد.
لجُ اس آ٘ضیٛپالعتی ؽٕب ثبیذ حذٚد  6عبػت ٘بؽتب ثبؽیذ در وغب٘ی و ٝفجح آ٘ضیٛپالعتی ٔی ؽ٘ٛذ اس  14ؽت ثبیذ
٘بؽتب ثبؽٙذ.

 اعتٙت ٌذاری داخُ ػزٚق :
اعتٙت ٌذاری داخُ وز٘ٚزی(ػزٚق لّجی) ػٕٔٛب ثزای ا٘غذادٞبی ػزٚق وز٘ٚز
٘بؽی اس آ٘ضیٛپالعتی  ٚتٍٙی ٞبی ػٛد وٙٙذ ٜث ٝوبر ٔی ر٘ٚذ .ایٗ رٚػ خذیذتز
اس ثبِ ٖٛسدٖ اعت .اعتٙت یه
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ؽجى ٝتٛر ٔب٘ٙذ فّشی اعت و ٝحٕبیت عبختٕب٘ی ثزای رٌی و ٝدر ٔؼزك خطز ثغت ٝؽذٖ حبد اعت فزأ ٓٞی وٙذ ٚ
ٔثُ یه دارثغت ٔىب٘یىی ؽزیبٖ ٔغذٚد را ثبس ٔی ٕ٘بیذ.
اعتٙت رٚی ثبِ ٖٛآ٘ضیٌٛزافی لزار ٔیٍیزد ٍٙٞ ٚبٔی و ٝثبِ ٖٛثبد ٔی ؽٛد ؽجى ٝفّشی ٔٙجغط ؽذ ٚ ٜث ٝدیٛار ٜري
ٔمبثُ خٛد فؾبر ٚارد ٔی وٙذ  ٚؽزیبٖ را ثبس ٍ٘ٔ ٝی دارد .عپظ ثبِ ٖٛثیز ٖٚوؾیذ ٜؽذ ٜأب اعتٙت ث ٝطٛر دائٓ در
ؽزیبٖ ثبلی ٔی ٔب٘ذ ٚ.لتی ِ ِٝٛفّشی در ثذٖ لزار ٌزفت ،خٟت خٌّٛیزی اس تؾىیُ ِختٞ ٝبی خ٘ٛی  ٚوبٞؼ خزیبٖ
خ ٖٛث ٝدارٚی مذ پالوت  ٚمذ ا٘ؼمبد ٘یبس اعت .ثبٚخٛد آ٘ضیٛپالعتی  ٚتؼجی ٝاعتٙت احتٕبَ تٍٙی ٔدذد در -15
42درفذ ثیٕبراٖ ٚخٛد داردِ .ذا ثزای خٌّٛیزی اس تٍٙی ٔدذد تٛخ ٝداؽت ٝثبؽیذ و ٝثب رػبیت رصیٓ غذایی ،لطغ
ٔقزف عیٍبر ،پیبد ٜرٚی  ٚفؼبِیت رٚسا٘ٔ ،ٝتؼبدَ وزدٖ ٚسٖ ٔی تٛاٖ اس ػٛد ٔدذد ثیٕبری پیؾٍیزی وزد.

تٛفیٞ ٝبی حیٗ آ٘ضیٛپالعتی ( ثبِٗ ٌذاری  ٚاعتٙت ٌذاری):
 ػُٕ در یه اتبق ٔخقٛؿ ا٘دبْ ٔی ؽٛد .پشؽه  ٚپزعتبراٖ ِجبط ٔخقٛؿ عجش یب آثی رً٘ پٛؽیذ ٜا٘ذٛ٘ .ار
لّت ؽٕب در طی آ٘ضیٛپالعتی ث ٝطٛر ٔذا ْٚوٙتزَ ٔی ؽٛد  .اتبق در ثؼنی ٔٛالغ ثزای ٌزفتٗ فیّٓ رادیِٛٛصی
تبریه خٛاٞذ ؽذ.
ٍٙٞ بٔی و ٝپشؽه اس ؽٕب تغییز ٚمؼیت دادٖ ،خٛاثیذٖ ،عزف ٝوزدٖ را ٔی خٛاٞذ حتٕب ثب ٚی ٕٞىبری وٙیذ.
 در حیٗ آ٘ضیٌٛزافی اٌز دچبر طپؼ لّت ،عزف ٝؽذیذ  ٚدرد لّجی ؽذیذ ث ٝپزعتبر اطالع دٞیذ.
ٛٔ لغ تشریك ٔبد ٜحبخت احغبط ٌزٔب خقٛفب در ٘بحی ٝعز داریذ و ٝثؼذ اس یه دلیم ٝثز طزف ٔی ؽٛد  ٚطجیؼی
اعت.
 در ثؼنی ثیٕبراٖ ٕٔىٗ اعت در حیٗ ا٘دبْ آ٘ضیٛپالعتی ث ٝػُٕ خزاحی اٚرصا٘غی ثبی پظ ٘یبس ٌزدد.

ٔزالجت ٞبی پظ اس آ٘ضیٛپالعتی (ثبِٗ ٌذاری  ٚاعتٙت ٌذرای) :
پظ اس آ٘ضیٛپالعتی ؽٕب ث ٝثخؼ ٙٔ Post cathتمُ خٛاٞیذ ؽذ  .در آٖ خب ٘ٛار لّت ؽٕب ثالفبفٍّٙٞ ٝبْ ٚرٚد
ٌزفتٔ ٝی ؽٛد  ٚعزْ ٞبی السْ ث ٝؽٕب ٚفُ خٛاٞذ ؽذ .فؾبر خ٘ ٚ ٖٛجل ؽٕب تٛعط پزعتبراٖ وٙتزَ ٔی ؽٛد .یه
لغٕت اس وبتتز را پشؽه در پبی ؽٕب ثبلی ٔی ٌذارد و ٝپظ اس ثبثت ؽذٖ ٚمؼیت لّجی ؽٕب ،تٛعط پزعتبراٖ خبرج
ٔی ؽٛد .السٔغت و ٝچٙذیٗ عبػت رٚی تخت ثٕب٘یذ  ٚاس حزوت دادٖ  ٚخٓ وزدٖ پبی خٛد پزٞیش وٙیذ .تب سٔب٘ی وٝ
ٚمؼیت ؽٕب ثبثت ٘ؾذ ٜاس خٛردٖ  ٚآؽبٔیذٖ خٛدداری وٙیذ پظ اس تثجیت ٚمؼیت ٔبیؼبت را ث ٝتذریح ؽزٚع وٙیذ ( ثٝ
ؽٕب اطالع داد ٜخٛاٞذ ؽذ) پظ اس ٌزفتٗ آسٔبیؾبت خ ٚ ٖٛطجیؼی ثٛدٖ تغت ا٘ؼمبدی ،وبتتزی و ٝدر پبی ؽٕب ثٛدٜ
اعت خبرج ٔی ؽٛد پظ اس خبرج ؽذٖ آٖ السٔغت تب  6عبػت پبی خٛد را حزوت ٘ذٞیذ چ ٖٛأىبٖ خ٘ٛزیشی ٚخٛد
دارد .در فٛرت ثزٚس ٞز ٌ ٝ٘ٛاس ػالئٓ سیز ث ٝپزعتبر اطالع دٞیذ:
" تٟٛع  ٚاعتفزاؽ ،ػزق عزدٌ ،ز ٌزفتٍی ،عزٌید ،ٝوٟیز  ٚخبرػ ،درد لّجی ،درد  ٚوزخت ؽذٖ ٌ ٚشٌش پب"
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تٛفیٞ ٝبی پظ اس تزخیـ:
 ثزای ٔذت  42عبػت در ٔٙشَ اس خٓ ؽذٖ ،سٚر سدٖ  ٚثّٙذ وزدٖ اؽیبء عٍٙیٗ خٛدداری وٙیذ.
 اس حٕبْ وزدٖ در ٚاٖ خٛدداری وزد ٚ ٜدر فٛرت تٕبیُ ٔی تٛا٘یذ اس دٚػ اعتفبد ٜوٙیذ.رٚس ثؼذاس ػُٕ ٔیتٛا٘یذ
ث ٝحٕبْ ثزٚیذ.
 تب  74عبػت اس را٘ٙذٌی وزدٖ پزٞیش وٙیذ.
 ثزای ثبسٌؾت ث ٝعزوبر ثب پشؽه خٛد ٔؾٛرت وٙیذ.
 در فٛرتی و ٝپشؽه ثزای ؽٕب اعتٙت ٌذاؽت ٝاعت السٔغت دارٞٚبیی اعتفبد ٜوٙیذ و ٝاس ِخت ٝؽذٖ خٖٛ
خٌّٛیزی وٙذ ٔثُ پالٚیىظ یب تیىّٛپیذیٗ در ٔٛرد دارٞٚب ٘ ٚحٔ ٜٛقزف آٖ ٞب اس پشؽه رإٙٞبیی ثخٛاٞیذ.
 در فٛرت ثزٚس ٞز یه اس ٔٛارد سیز ث ٝپشؽه خٛد اطالع دٞیذ:
خ٘ٛزیشی ،تٛرْ ،وٛفتٍی  ٚیب درد ٘بحی ٝوؾبِ ٝراٖ ،تت

 خزاحی پی٘ٛذ ػزٚق وز٘ٚز(ثبی پظ):
خزاحی پی٘ٛذ ػزٚق وز٘ٚز لّت  ،رٚػ خزاحی ثبس اعت .در ایٗ رٚػ ٔغیز خذیذی را ث ٝخبی ري ٞبی لّجی ثغتٝ
ؽذ ٜثزای خ ٖٛایدبد ٔی وٙٙذ .ثب دار ٚ ٚعزٔب لّت ثیٕبر را اس وبرٔی ا٘ذاس٘ذ .در ٔذت سٔبٖ ػُٕ یه دعتٍب ٜلّت ٚ
ری ٝثزای حفظ خزیبٖ خ ٚ ٖٛتٙفظ ث ٝخبی لّت ثیٕبر وبر ٔی وٙذ .یه لطؼ ٝري پب یب عی ٝٙیب دعت ثیٕبر ثزداؽتٚ ٝ
یه عز ري پی٘ٛذی ث ٝآئٛرت (عزخزي ثشرٌی و ٝاس لّت ٔی آیذ) ٚفُ ؽذ ٚ ٜعز ا٘تٟبیی آٖ را درعت در سیز ٔحّی
و ٝت ًٙؽذ ٜپی٘ٛذ ٔی وٙٙذ.ثیٕبر 1یب4رٚس در ثخؼ آی عی ی ٛخٛاٞذ

ٔب٘ذ  ٚثؼذ ث ٝثخؼ لّت ٔٙتمُ ٔی ؽٛد .ثٟجٛد سخٓ لفغ ٝعیٞ 3-4 ٝٙفت ٝطٔ َٛی وؾذ  ٚثبسٌؾت ث ٝوبر ٔ 3-4بٜ
طٔ َٛی وؾذ.
حتٕب ثیٕبراٖ ثؼذ اس ا٘دبْ ػُٕ ثبی پظ ثبیذ دعتٛرات دارٚیی را طجك دعتٛر پشؽه ا٘دبْ دٙٞذ  ٚحتٕب تحت ٘ظز
پشؽه ٔؼبِح خٛد ثبؽٙذ  .افالح اٍِٛی س٘ذٌی  ٚرصیٓ غذایی  ٚفؼبِیت رٚسا٘ ٝرا ٘جبیذ فزأٛػ وزد.
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