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آيا اّذاي خَى تِ سالهت اًساى هي تَاًذ کوک ًوايذ؟ تِ چِ هيشاى ٍ تحت چِ ضزايغي؟
تَصيِ ٍ داًستٌيْا:اّذاي خَى هي تَاًذ تِ کاّص تيواري ّاي قلثي ٍ عزٍقي  ٍ ،سكتِ قلثي ٍ هغشي ،کاّص اضغزاب ،افشايص
احساس تَيايي ٍ ايداد تعْذ فزد ٍ ًيش فعال ضذى هزاکش خًَساس تذى کوک کٌذ .حذاقل فاصلِ ايوي تيي ّز تار اّذاي خَى  ۶۵رٍس
است لذا ًثايذ در فَاصل کَتاّتزي اقذام تِ اّذاي خَى ًوَد.
هْوتشيي ىايذُ اّذاي خَىً ،دات صًذگي ٍ مؼة سضايت الْي ٍ اص ىَايذ ديگش آى آگاّي اص ػالهت خؼواًي هي تاؿذ مِ اص عشيق مٌتشل ّاي
پضؿني (ضشتاى قلة ،ىـاس خَى ،دهاي تذى ،تـخيق من خًَي ٍ ًَؿ گشٍُ خًَي) كَست هي پزيشد .فوذُ تشيي ىَايذ اّذاي خَى فثاستٌذ اص:
ً -1دات خاى اًؼاًْا
 -2اًدام هقايٌات پضؿني
 -3ماّؾ تيواسي ّاي قلثي ٍ فشٍقي  ٍ ،ػنتِ قلثي ٍ هنضي
 -4ماّؾ اضغشاب  ،اىضايؾ احؼاع پَيايي ٍ ايداد تقْذ ىشدي
 -5ىقال ؿذى هشامض خًَؼاص تذى
 -6تقييي گشٍُ تٌذي ABOٍRhخَى
 -7اًدام آصهايـات ايوٌي اص ًؾش تيواسيْاي ايذص ّ ،پاتيت ٍ ،BٍCػييليغ

 ماّؾ ػغح آّي خَى (ىشيتيي) تا اّذاي خَى تِ اثثات سػيذُ اػت ٍ اص ايي قافذُ تا فٌَاى «ىشضيِ آّي» ياد هي مٌٌذ .تِ ايي هقٌي مِماّؾ ٍ تقادل هيضاى آّي خَى يني اص ؿاخق ّاي مٌتشل مٌٌذُ تيواسي ّاي قلثي فشٍقي تِ ٍيظُ حوالت قلثي اػت.
 تا ّش تاس اّذاي خَى ،ملؾت خَى ماّؾ هي ياتذ .تقادل ملؾت خَى يني ديگش اص ؿاخق ّاي مٌتشل تيواسي ّاي قلثي فشٍقي اػت. پيؾ اص ّش تاس اّذاي خَى ػالهت اّذامٌٌذُ اص خْت هيضاى ىـاس خَى ،ضشتاى قلة ٍ هيضاى گلثَل ّاي قشهض ٍ دهاي تذى ػٌديذُ هي ؿَد .تِايي تشتية تؼياسي اص تيواسي ّا دس ّواى هشاحل اٍليِ قاتل ؿٌاػايي ٍ پيـگيشي اػت.
 دس صًاى يائؼِ اّذاي خَى خايگضيي فادت هاّياًِ ؿذُ ٍ تِ ايي تشتية ملؾت خَى ،ػغح آّي خَى ٍ َّسهَى ّا دس حذ هتقادل ًگاُ داؿتِ هيؿَد .مٌتشل ايي ؿاخق ّا ،هاًـ اص اتتال تِ تيواسي ّاي قلثي فشٍقي تِ ٍيظُ حوالت قلثي هي ؿَد.
 تشاػاع آهاس ىقظ  5دسكذ اص اىشاد ٍاخذ ؿشايظ دس ّش مـَس داٍعلثاًِ اقذام تِ اّذاي خَى هي مٌٌذ ٍ تقيِ اىشاد تِ داليل هختلو ،افن اص تشع اصاّذا ،تشع اص آلَدگي تِ ايذص ٍ ديگش تيواسي ّا اص اّذا ػش تاص هي صًٌذ.
 آهاسّا ًـاى هي دّذ تثليل ػاصهاى ّا ٍ ًْادّاي هختلو تشاي اّذاي خَى ّش ػال سقوي تيي  5تا  9دسكذ تِ تقذاد اّذامٌٌذگاى هي اىضايذ اهاداليل هختلو هاًـ اص آى هي ؿَد مِ خاهقِ خْاًي تِ سقن ثاتتي تشاي اّذامٌٌذگاى تشػذ.
 ىاكلِ تيي ّش تاس اّذاي خَى  56سٍص اػت .تِ ايي تشتية ّش  56سٍص يل تاس هي تَاى خَى اّذا مشد ٍ دس ىَاكل مَتاّتش ًثايذ اقذام تِ اّذايخَى ًوَد تا دس ايي هذت هشامض خًَؼاص تذى اهناى خثشاى ٍ ًَػاصي ٍ تاصػاصي خَد سا تخَتي داؿتِ تاؿٌذ ٍ هٌدش تِ موثَد آّي ٍ من خًَي دس
تذى ًـَد.
 ّش ىشد اّذامٌٌذُ قادس تِ تاهيي ًياص حذاقل ػِ ًيش ًياصهٌذ تِ خَى اػت ،چشا مِ پغ اص اّذا ،خَى تِ ػِ تخؾ ؿاهل گلثَل ّاي قشهض ،پالػواٍ پالمت تقؼين هي ؿَد .تِ ايي تشتية ًياص ػِ ىشد دس ػِ صهيٌِ هتياٍت تشآٍسدُ هي ؿَد.
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چِ کساًي تايذ/تْتز است اّذاي خَى کٌٌذ ٍ چِ کساًي هي تَاًٌذ اّذاي خَى ًوايٌذ؟
تَصيِ ٍ داًستٌيْاّ:ز فزد سالن در گزٍُ سٌي  1۱تا  ۵۶سال تا حذاقل ٍسى  ۶0کيلَگزم هيتَاًذ حذاکثز  ۴تار در سال خَى اّذا کٌذ.
افزاد در صَرتي کِ اس اّذاي خَى قثلي ضاى حذاقل ّ ۸فتِ گذضتِ تاضذ ۴ ،تا  ۵ساعت قثل اس اّذاي خَى خَراکي هصزف کزدُ
تاضٌذ ،هثتال تِ ّيچ تيواري قلثي ٍ ريَي خذي ًثاضٌذ ٍ در  2۴ساعت گذضتِ تِ دًذاًپشضک هزاخعِ ًكزدُ تاضٌذ ،هيتَاًٌذ خَى
اّذا کٌٌذ.
ّش ىشد ػالن دس گشٍُ ػٌي  17تا  65ػال تا حذاقل ٍصى  5۵ميلَگشم هيتَاًذ حذامثش  4تاس دس ػال خَى اّذا مٌذ .اىشادي مِ دس ايي گشٍُ قشاس
داسًذ ٍ احؼاع ػالهتي هيمٌٌذ دس كَستي مِ اص اّذاي خَى قثلي ؿاى حذاقل ّ 8يتِ گزؿتِ تاؿذ 4 ،تا  6ػافت قثل اص اّذاي خَى خَسامي
هلشه مشدُ تاؿٌذ ،هثتال تِ ّيچ تيواسي قلثي ٍ سيَي خذي ًثاؿٌذ ٍ دس  24ػافت گزؿتِ تِ دًذاًپضؿل هشاخقِ ًنشدُ تاؿٌذ ،هيتَاًٌذ خَى
اّذا مٌٌذ.
 مؼاًي مِ ّيچگاُ ًثايذ خَى اّذا مٌٌذ فثاستٌذ اص:هقتاداى هَاد هخذس تضسيقي ،هثتالياى تِ ايذص ٍ ّپاتيت ّيچگاُ ًثايذ خَى اّذا مٌٌذّ .وچٌيي مؼاًي مِ داسٍّاي قلثي اص قثيل ديظيتال ٍ
ًيتشٍگليؼيشيي هلشه هيمٌٌذ ،هثتالياى تِ كشؿ ،تيواسيّاي دسيچِاي قلثي ،گشىتگي سهّاي قلثي ،دياتت ًَؿ اًؼَليٌي ،هثتالياى ػشعاى ٍ
تيواسيّاي خَدايوٌي ًثايذ خَى اّذا مٌٌذ .
اىشادي مِ سىتاسّاي پشخغش خٌؼي داؿتِاًذ يا دس ػاتقِ پضؿني آًْا ّپاتيت ٍخَد داسد يا هـنَك تِ ّ HIVؼتٌذ ٍ اىشادي مِ اخيشا هثادست تِ
تضسيق ٍامؼي مشدُاًذ تا صهاًي مِ ًؼثت تِ آلَدُ ًثَدىؿاى اعويٌاى حاكل ًـذُ ًثايذ اقذام تِ اّذاي خَى مٌٌذ(.اىشادي ًؾيش هقتاداى تضسيقي
ّن تشاي ّويـِ اص گشٍُ اّذامٌٌذگاى حزه هيؿًَذ مِ الثتِ ايي حزهّاي هَقتي ٍ دائوي ،گام اٍل تشسػيّاػت .دس هشاحل تقذ اسگاىّاي تذى
داٍعلثاى ّن اص ًؾش تيواسيّاي هختلو هَسد اسصياتي قشاس هيگيشد).
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چِ کساًي تايذ فصذ خَى کٌٌذ ٍ هداس تِ اّذاي خَى ًيستٌذ؟
تَصيِ ٍ داًستٌيْا:تدَيش فصذ در هَاردي هاًٌذ :ادم ريَي ،پلي سيتوي ٍرا ،اٍرهيّاي تْذيذ کٌٌذُ ،اکالهپسي ،فلح
ًاگْاًي حاصلِ اس خًَزيشي هغشي (ًاآراهيّاي ضذيذ ٍ تحزيکپذيزي ،سزدردّاي ضذيذ ،اختالالت گفتاري ،تطذيذ
رفلكسّا)ّ ،وچٌيي در پلتَرا (Plethoraغلثِي هشاج ،پزخًَي ٍ چاقي هفزط) ٍ آسن قلثي تَصيِ هيضَد.
ىلذخَى يا (خَى گيشي اص ػياّشه) فثاستؼت اص تاص مشدى هلٌَفييني اص ػياّشگْا تِ هٌؾَس گشىتي خَى .تدَيض ىلذ دس
هَاسدي هاًٌذ :ادم سيَي ،پلي ػيتوي ٍسا ،اٍسهي ّاي تْذيذ مٌٌذُ ،امالهپؼي ،ىلح ًاگْاًي حاكلِ اص خًَشيضي هنضي (ًاآساهيّاي
ؿذيذ ٍ تحشيلپزيشي ،ػشدسدّاي ؿذيذ ،اختالالت گيتاسي ،تـذيذ سىلنغّا)ّ ،وچٌيي دس پلتَسا (Plethoraملثِي هضاج،
پشخًَي ٍ چاقي هيشط) ٍ آػن قلثي تَكيِ هيؿَد.
تشخي هَاسد ٍ ٍضقيت ّا ،هوٌَفيتوَقتثشاياّذايخًَايدادهينٌٌذ،هَاسديْوَخَدداسًذمْثافثويـَدتاآخشفوشىشد
ًتَاًذخًَخَدسااّذامٌذ .اىشادهثتالتْْپاتيتَايذصًٍيضاىشادينْشىتاسّايپشخغشخٌؼيذاسًذًٍيضهقتاداًتضسيقيدضٍ هَاسد هوٌَفيت دايوي اص
اّذاء خَى ّؼتٌذ ٍ ًثايذخًَثذٌّذ.
اتتالتْاختالالتشيَي،اختالالتنثذي،اتتالتْذياتتاًؼَليٌي،كشؿ،تيواسيْايقلثي،گشىتگيقشٍققلة،آػن،تشًٍـيتحاد،ػشعاى،پشماسيَموناسيت
يشٍئيذتاهٌـأخَدايوٌي،ػنتْونضي،فقثواًذگيزٌّيَموخًَيَىقشآّي ًيضتافثويـَدىشدتشايْويـْقادستْاّذايخًٌَثاؿذ.
دس ؿشايظ هوٌَفيت دايوي يا هَقت اّذاء خَى ،اگش تِ ّش دليلي ًياص تِ خَى دّي تشاي ىشد تاؿذ ،تايذ تشاي ٍي ىلذ خَى مشد،
ايي اىشاد هداص تِ اّذاي خَى ًيؼتٌذ.
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آيا تزاي هَاردي کِ تَصيِ پشضكي تِ فصذ خَى هي ضَد ،هي تَاى حداهت کزد؟
تَصيِ ٍ داًستٌيْا :اس ديذگاُ عة سٌتي کارتزدّا ٍ فلسفِ درهاًي حداهت ،تا خَى دادى چِ تِ صَرت اّذاي خَى ٍ چِ تِ صَرت
فصذ درهاًي هتفاٍت است .اس لحاػ تكٌيک اًدام کار ًيش هزاحل هتفاٍتي تِ اًدام هي رسذ .اس ديذگاُ عة هذرى ،فصذ درهاًي تزاي
کاّص حدن در گزدش خَى (اس گزدش خارج کزدى حدن هطخصي اس خَى) در تزخي تيواريْا هاًٌذ پلي سايتوي ٍرا (ًَعي پزخًَي ٍ
افشايص غلظت ٍ تعذاد گلثَلْاي قزهش) کارايي درهاًي دارد .در حداهت هعوَال تذليل ايٌكِ حدن خَى اس دست رفتِ ،تسيار کوتز
است ( ۸0سي سي در حداهت در هقاتل  ۶00سي سي در فصذ) لذا کارايي هٌاسثي را تعٌَاى خايگشيي درهاىً ،وي تَاًذ داضتِ تاضذ.
(ايي هغلة در صَرتي است کِ هطكالت تْذاضتي هوكي در اًدام حداهت را در ًظز ًگيزين).
اها تز عكس ،در عة اهزٍسي اّذاي خَى ٍ فصذ درهاًي ،تعٌَاى خايگشيي حداهت هَرد تائيذ است.
خَى گيشي دسهاًييا ىلذ خَى :ىلذ دسهاًي فثاست اص خَى گيشي اص تيواساى تِ هٌؾَس تْثَد ػالهت آًاى اػت .ايي ماس تحت ؿشايظ دسهاًي خاف
تا تدَيض پضؿل هشتَط ٍ پضؿل اًتقال خَى ٍ تا تَخِ تِ ًَؿ تيواسي ىشد ،اًدام هي ؿَد .ايي فول تِ دًثال يل اختالل خًَي مِ تِ اىضايؾ
ميشعثيقي تقذاد گلثَل ّاي قشهض (يا هيضاى ّوَگلَتيي) هٌدش ؿذُ اػت ،كَست هي گيشد .دس ايي هَاسد پغ اص خًَگيشي تايذ هيضاى خَى ،تٌاٍب ٍ
هقذاس ّواتَمشيت هغلَب تَػظ پضؿل هـخق ؿَد .تا ٍخَدي مِ تٌْا هـنل تاليٌي ايي دٌّذگاى خَى ،هقاديش تاالي ّوَگلَتيي آًْاػت هقوَالً
چٌيي خًَي تِ ػثة ؿشايظ صهيٌِاي تيواس ،خْت هلشه فوَهي هٌاػة ًيؼت.
حداهت يل سٍؽ خَى گيشي اػت مِ تِ هٌؾَس پيـگيشي ٍ دسهاى تيواسيْا اًدام هيـَد ٍ ايي ًام گزاسي احتواال تِ فلت ؿيَُ ي فول آى اػت
مِ اصعشيق تحدين ٍگـايؾ ٍ اًثؼاط هَضقي فول هي مٌذ.
هغاتق ًؾش هتخلليي عة ػٌتي ،تياٍت "حداهت" تا "ىلذ" دس ايٌؼت مِ ،حداهت يل تغْيش مالى اػت مِ مل تشميثات تيَؿيوي تذى سا
تٌؾين هي مٌذٍ ،لي ىلذ (سه صدى) تخـي اص اًذام سا تحت دسهاى قشاس هي دّذ.
صًاى تاسداس ،اىشادي مِ دس دٍساى قافذگي قشاس داسًذ ،اىشادي مِ هـنالت اًققادي خَى داسًذ ٍ تيواساى ّيوَىيلي ًثايذ هَسد حداهت قشاس گيشًذ.
دس هقايؼِ حداهت تا اّذاي خَى ٍ ىلذ خَى ،اص لحاػ تنٌيني ٍ تقٌَاى سٍؽ دسهاًي دس ايٌؼت مِ دس حداهت اتتذا تا تادمؾ ،سٍي خشياى خَى
تنييشاتي سا ايداد هي مٌٌذ ٍ ػپغ خشاؿْاي ؽشيو پَػتي صدُ هي ؿَد مِ هغاتق ًؾش هتخللاى عة ػٌتي ،يل ىشايٌذّايي سا دس تذى تحشيل
هي مٌذ ٍ هذل خَى گيشي آى ًيض ػغحي هي تاؿذ ٍلي دس خَى دادى يل اػتشع ٍ ؿل هٌيي اػت مِ تَػيلِ يل ػَصى ،خَى دس گشدؽ هَسد
ًياص تذى سا خاسج هي مٌذ .اص لحاػ حدن خَى خاسج ؿذُ دس حداهت حذامثش  8۵ػي ػي ٍلي دس خَى دادى حذٍد  5۵۵ػي ػي خَى خاسج هي
ؿَد.لزا موتش تافث من خًَي هي ؿَد.
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کارتزدّا ٍ فَايذ حداهت چيست؟
تَصيِ ٍ داًستٌيْا:فَايذ تسياري تزاي حداهت تَسظ هتخصصاى عة سٌتي هغزح ضذُ است کِ ًياسهٌذ تزرسي ٍ اًدام پژٍّطْاي
علوي است تا تتَاى آًْا را پذيزفت ٍ تَصيِ کزد.
تغَس ملي هي تَاى اًَاؿ حداهت دس عة ػٌتي سا تِ دٍ دػتِ ملي تقؼين مشد " .حداهت خـل " ٍ " حداهت تش" .دس دػتِ اٍل دس هٌاعق
گًَاگًَي اص تذى تا ايداد ىـاس هٌيي ،تَسم ايداد هي مٌٌذ .دس دػتِ دٍم تِ دًثال آى تَسم ،تش هٌغقِ هَسد ًؾش تيل صدُ هي ؿَد.
دس تَخيِ اػتيادُ اص ايي سٍؽ الصم اػت تذاًين عثيثاى قذين ها تا چِ تيٌـي تِ تذى ٍ فولنشد آى هي ًگشيؼتٌذ .آًْا هقتقذ تَدًذ مِ  :ػِ هشحلِ
ّضن تشاي مزا ٍخَد داسد .هشحلِ هقذي ،مثذي ٍ ّضن دسٍى تاىتْا  .حاكل ّضن ايداد چْاس ًَؿ خلظ تحت فٌَاى "خَى  ،تلنن ،كيشا ٍ ػَدا " دس
تذى اػت .ايي اخالط خَد اًَاؿ گًَاگًَي داسًذ ٍ هي تَاًٌذ دس هشاحل گًَاگَى تِ اخالط ىاػذُ اي تثذيل گشدًذ مِ ّش مذام هٌـاء تيواسيْاي
خاف خَد ّؼتٌذ  .عثيثاى تش اي خشٍج اخالط ىاػذُ اي مِ هؼثة تيواسي تَدُ اًذ ،اص سٍؿْاي گًَاگًَي اػتيادُ هي مشدًذ .اص خولِ آًْا هي تَاى
تِ خًَگيشي تِ سٍؿْاي گًَاگًَي چَى اًَاؿ " ىلذ" ٍ " حداهت تش " اؿاسُ مشد.
دس متاب قاًَى حنين اتَفلي ػيٌا آهذُ اػت مِ:
حداهت تذٍى تيل صدى تش پَػت هي تَاًذ تِ هٌؾَسّاي هختليي اًدام ؿَد:
 اًتقال دادى ٍسم اص اًذام تا اسصؽ تش تِ اًذام تي اسصؿي مِ دس خَاس آى قشاس داسد. گشم مشدى اًذام ٍ مـاًذى خَى تِ ػَي آى. تاصگشداًذى اًذاهي مِ اص خاي خَد مٌاس گشىتِ اػت هاًٌذ ىتق ،تيضِ ٍ دسسىتگي هيلل. آساهؾ دسد ٍ تشعشه مشدى قَلٌح ّاي ػخت.حداهت ّوشاُ تا تيل صدى ػِ ىايذُ داسد :
 هَاد سا اص ّواى اًذام مِ صيش حداهت اػت تيشٍى هي آٍسد. ًوي گزاسد گَّش سٍاى هايقات حياتي مِ ّوشاُ تخليِ اخالط دس سٍؿْاي خًَگيشي چَى ىلذ تيشٍى هي آيٌذ ،خاسج ؿًَذ ٍ آًْا سا دس خاي خَدتاقي هي گزاسد.
 اًذاهْاي اكلي سا اص تخليِ دٍس هي داسد  ".تش حداهت ىَايذ تؼياس صياد ديگشي هتشتة اػت مِ دس ػايش هٌاتـ عة قذين ٍ تحقيقات صيادي مِ دسحال حاضش دس ػشتاػش دًيا تش سٍي آى كَست گشىتِ رمش گشديذُ اًذ".
هغاتق ًؾش ٍ ادفاي هتخللاى عة ػٌتي تشخي اص آثاس دسهاًي ٍ پيـگيشاًِ حداهت (مِ الثتِ ًياصهٌذ هغالقِ گؼتشدُ تشاي اثثات فلوي هي تاؿٌذ)
ؿاهل هَاسد صيش اػت:
ػشهاخَسدگي هنشس ،آًيَالًضا ،آلشطي ىللي ،تيواسي پَػتي خَؽ ٍ مَسك ،دسهاى افتياد ،سىـ ػلَليتْاي تذى  ،دسهاى چاقي ،تْثَد ماسائي
مليِ  ،دىـ چشتي مثذ ،اى ضايؾ ملؼتشٍل ٍ دي گليؼيشيذ خَى ،دياتت ميش ٍاتؼتِ تِ اًؼَليي ،اٍسُ تاال ،ىـاس خَى ميش عثيقي «تاال يا پاييي» ،
ملؾت خَى تاال ،هؼوَهيت مزايي ٍ داسٍيي ،ػشدسد هيگشًي ،تٌگي سگْا ،افتياد تِ هَاد هخذس ،اىؼشدگي ،ػٌگيٌي ػش ،اػپاػن فضالًي ،سؿذ
ًاماىي ٍ مَ تاّي قذ ،المشيٍ ،اسيغ ،موش دسد ،آستشٍصّا ،آمٌِ ٍ تثَسات پَػتي ،مْيش ،آىت دّاى ،سيضؽ هَ  ،پش هَيي تذى ،گش گشىتي تذى،
تاسي ديذ ،خَاب سىتگي ٍ تي حؼي فضالت ،تيواسيْاي تٌاػلي صًاىً ،اٌّداسيْاي فلثي ،من اؿتْايي ،من َّؿي ،ىشاهَؿناسي ،خَؽ كَست،
ػنتِ قلثي ،هاليخَليا ٍ مول تِ تْثَد صخن پاي تيواساى داساي قٌذ خَى.
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هضزات ٍ ًكات تْذاضتي السم تِ تَخِ در حداهت چيستٌذ؟
تَصيِ ٍ داًستٌيْا:حذاالهكاى تْتز است تداي حداهت ،اّذاي خَى ًوَد (اگز تِ ّز دليل هداس تِ اّذاء ًيستيذ ،هي تَاًيذ در
تيوارستاًْا اقذام تِ فصذ خَى کٌيذ) .در صَرت اصزار تِ اًدام حداهت ،تْتز است آًزا سيز ًظز پشضک ،اًدام دّيذ .تَصيِ اکيذ تِ
دقت در رعايت ًكات تْذاضتي تزاي پيطگيزي اس اًتقال ّز گًَِ عفًَت ٍيزٍسي ،تاکتزيايي ٍ قارچي هي گزدد .لذا ضوي ايٌكِ در
هزاکش هداس ايي کار را تايذ صَرت دّيذ ،د ر هَرد تواهي ٍسايل هَرد استفادُ تصَرت کاهال استزيل ٍ يكثار هصزف تَدى آًْا ،دقت
السم را هثذٍل داريذ .اگز تا هَارد هٌع استفادُ اس حداهت رٍتزٍ ّستيذ (هاًٌذ سهاى تارداري ،داراي تَدى تزخي تيواريْاي اًعقادي ٍ
ّوَفيلي ٍ ّ ،)...يچگاُ اقذام ٍ اصزار تِ حداهت ًكٌيذ.
دس استثاط تا اًدام حداهت ،ديذگاّْاي هثثت ٍ هٌيي ىشاٍاًي دس تقاسم قشاس داسًذ اص خولِ آًْا هي تَاى تِ هَسد ريل اؿاسُ مشد:
دس دػتَسالقولّاي هذٍى ػاصهاى ّاي اًتقال خَى ،حداهت خضٍ ىْشػت سىتاس پش خغش اػت مِ هَخة فذم پزيشؽ ىشد تشاي اّذاي خَى
هيؿَد  .ػاصهاى اًتقال خَى اص مؼاًي مِ حداهت هي مٌٌذ يل ػال خًَگيشي ًوي مٌذ ٍ فلت آى سا احتوال فيًَت هي داًذ ،ايي ماس تشاػاع
تقشييي اػت مِ ػاصهاى تْذاؿت خْاًي اص ًقؾ خشاؽ دس تذى داسد ،ايي ػاصهاى دس تحث خَى گيشي ؿؾ هاُ دٍساى پٌدشُ سا تقييي مشدُ اػت
لزا ػاصهاى اًتقال خَى ،اّذا مٌٌذُ اي مِ حداهت مشدُ تاؿذ سا تا يل ػال ًوي پزيشد (هـاتِ خالنَتي ٍ ػاتقِ يشقاى (ّپاتيت) ٍيشٍػي صيشا
احتوال اًتقال ايذص ٍ ّپاتيت تِ گيشًذُ خَى ٍخَد داسد).
هغاتق تاديذگاُ عة ًَيي ،ايي ػاصهاى تياى هي داسد مِ دس خشياى اّذاي خَى ،ىشد دس هحيظ تويض ٍ تْذاؿتي ،تذٍى دسد ،دس خَ آساهؾ سٍاًي ٍ
ػنَى ،ساحت خَاتيذُ ،تذٍى تنييش دس پَؿؾ لثاع ،تذٍى هـاّذُ خَىسيضي اص تذى ٍ تذٍى ايداد صخن ٍ تذٍى هـاّذُ اتضاسي هثل تيل ٍ تذٍى ًياص
تِ هشاقثت تْذاؿتي ٍ دسهاًي هحلي اص تذى تشاي حذاقل يل ّيتِ يا تيـتش اػت دس حالي مِ حداهت يل فول تْاخوي ،خـي ٍ تَام تا تيل ٍ تشع
ٍ دلْشُ ،هـاّذُ خًَشيضي اص تذى ،سًح ايداد صخنً ،ياص تِ هشاقثت ٍ دسهاى آى اػتّ .ش چِ قذس اص ًؾش تْذاؿتي دقت ؿَد چَى هؼاحتي اص پَػت
تِ كَست صخن تاص ٍ گؼتشدُ دس هيآيذ ّويـِ ٍ تِ احتوال صياد خغش تشٍص فيًَت ٍ چشك چِ حيي فول ٍ چِ سٍصّاي تقذ ٍخَد داسد ٍ تايذ تَخِ
تِ ّپاتيت ٍ ايذص ّن داؿت.
عثق ًؾش ٍ تَكيِ هتخللاى عة ػٌتي ،هَاسد ريل تشاي اًدام حداهت ٍ دس تَضيح آى كادس ؿذُ اػت:
 اىشادي مِ من خَى ،المش ٍ تنيذُ تا تذى خـل ّؼتٌذ يا ملثِ ػشدي ؿذيذ داسًذ حتواً تايذ تحت ًؾش پضؿل حداهت ًوايٌذ. اًدام حذامثش دٍ تاس حداهت دس ػال تشاي اىشاد ػالن خْت پيـگيشي ٍ حيؼ اللحِ تَكيِ هي گشدد ٍ حداهت ّاي خاف دسهاًي هي تايؼتتحت ًؾش پضؿل كَست گيشد.
 حداهت اص ػي چْاس هاّگي تِ تاال (تا قثل اص ىَت) قاتل اًدام اػت. اص ًؾش هاُ قوشي تْتشيي صهاًدْت اًدام حداهت ،هحذٍدُ صهاًي سٍصّاي ّيذّن تا تيؼت ٍ ّيتن ّش هاُ هي تاؿذّ ،وچٌيي حداهت دس اٍاخشاػيٌذ هاُ ًيض تَكيِ ؿذُ اػت .اص تْتشيي سٍصّاي هْن ديگش خْت اًدام حداهتّ ،يتن ٍ چْاسدّن هاُ حضيشاى سٍهي اػت.هاُ حضيشاى هاُ ًْن اص
هاُ ّاي سٍهي اػت مِ پغ اص هاُ اياس اػت .دس هياى هاُ ّاي سٍهي چْاس هاُ سا ػي سٍص هحاػثِ هي مٌٌذ مِ يني اص ايي چْاس هاُ حضيشاى هي
تاؿذ .تْتشيي صهاى حداهت اص ًؾش ىلل ،ىلل تْاس ٍ تقذ پاييض اػت.
تَكيِ ّاي قثل اص حداهت:
 دس هشامض هقتثش حداهت ًواييذ. هقذُ ًثايذ خالي تاؿذّ ،وچٌيي اًدام حداهت تالىاكلِ پغ اص كشه مزاي پش حدن تَكيِ ًوي ؿَد. تذى خؼتِ ًثاؿذ. اص ىقاليت صياد ٍ ٍسصؽ ػٌگيي ،اػتحوام عَالًي ،اػتخش ٍ ػًَا ٍ خواؿ تپشّيضد. هايقات تذى دس حذ هٌاػة تاؿذ.7

 قثل اص حداهت يل فذد اًاس هيل ًواييذ. اص حداهت دس كثح صٍد ٍ تخلَف قثل اص كثحاًِ خذا پشّيض ًواييذ . دس كَستينِ دس هحل حداهت داساي پَػت پش هَيي ّؼتيذ ،اصالِ ًوَدى هَّاي تذى دس هَضـ حداهت تَكيِ هي گشدد.تَكيِ ّاي تقذ اص حداهت :
 تشاي تؼشيـ دس اص تيي تشدى خاي صخوْا ،موي تِ آى فؼل چٌذ گياّي صًثَسي تواليذ. تا  12ػافت تقذ اص حداهت اص هلشه لثٌيات هاًٌذ ؿيش ،خاهِ ،مشُ ،پٌيش ،تؼتٌي ،هاػت ،دٍك ،مـل ٍ ًيض مزاّاي تشؽ هضُ خَدداسي ًواييذ. هلشه فؼل ٍ اًاس ؿيشيي تالىاكلِ تقذ اص حداهت تَكيِ هي ؿَد . -كثح سٍص تقذ اص حداهت ،هحل حداهت سا تا آب خالي ٍ تذٍى هاػاط ٍ ؿاهپَ تـَييذ.
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