درٔبٖ "افشايص" فطبرخٖٛ

 رٚش ٞبی غیز دارٚيی
• تغذيٙٔ ٝبست
• لطغ ٔصزف اِىُ
• رصيٓ غذايی حبٚی سجشی ٔ ٚیٜٛ
• وبٞص ٔصزف وبفئیٗ
• وبٞص ٚسٖ
• وبٞص استزط
• ٚرسش
• لطغ سیٍبر

دارٞ ٚبی پبيیٗ آٚر٘ذ ٜفطبر خٖٛ
دارٞٚبی ادرار آٚر :دارٞٚبی ادرار آٚر ثبػث دفغ آة ٕ٘ ٚه اظبفی ٔی ض٘ٛذ ِذا ثبػث وبٞص حجٓ
ٔبيؼبت در ثذٖ ٔی ض٘ٛذ .اس دارٞٚبی ادرار آٚری ؤ ٝؼٕٛال در درٔبٖ فطبرخ ٖٛاستفبدٔ ٜی ضٛد ٔی تٛاٖ
ٞیذرٚوّزٚتیبسيذ  ،تزيبٔتزٖ  ٚاسپیزٛ٘ٚالوت ٖٛرا ٘بْ ثزد

ػٛارض :اٌز دارٞٚبی ادرار آٚر ثب ٔمذار وٓ ٔصزف ض٘ٛذ ٔؼٕٛال ػٛارض جب٘جی ٘ذارد .اس ػٛارض جب٘جی
ايٗ دارٔ ٚی تٛاٖ احسبط ظؼف ٌ ،یجی  ،خستٍی  ،وبٞص ٔیُ جٙسی ٚ ،حّٕ٘ ٝمزط را ٘بْ ثزد.در صٛرت
ٔصزف تیبسيذ ثب ٔمبديز ثبال افشايص لٙذ خ ٖٛدر ثیٕبراٖ ديبثتی ٔطبٞذٔ ٜی ضٛد.

ٟٔبر وٙٙذٞ ٜبی آ٘شيٓ تجذيُ وٙٙذ ٜآ٘ضيٛتب٘سیٗ :در وطٛر ٔب دارٞٚبی وبپتٛپزيُ  ٚا٘بالپزيُ اس ايٗ
دستٔ ٝی ثبضذ .ايٗ دارٞ ٚب ثبػث ثٟجٛد فؼبِیت لّت  ،وبٞص فطب رخ ٚ ٖٛثٟجٛد اتسبع ري ٔی ض٘ٛذ.
ػٛارض  :سزف ٝخطه ،و ٝثب لطغ دار ٚثزطزف ٔی ضٛد  .خستٍی  ،خطىی دٞبٖ  ،تٟٛع  ،سجىی سز ،احسبط
سزٌیج ، ٝػٛارض جّذی  ٚدرد ػعال٘ی  ٚدر ٔٛارد خبصی اختالَ ػّٕىزد وّی.ٝ
ػبرظ ٝجذی ٘ ٚبدر ايٗ دار ٚتٛرْ ٘بٌٟب٘ی ِت  ،سثبٖ ٔ ٌّٛ ٚی ثبضذ و ٝدر صٛرت ثزٚس ايٗ ػبرظ ٝحتٕب دارٚ
ثبيذ لطغ ٌزدد.

ٟٔبر وٙٙذٞ ٜبی وب٘بَ وّسیٓ  :ايٗ دار ٚثب جٌّٛیزی اس ٚرٚد وّسیٓ ث ٝداخُ ػعالت ػزٚق ثبػث
جٌّٛیزی اس ا٘مجبض آٖ ضذ ٚ ٜفطبر خ ٖٛرا وبٞص ٔی دٞذ.
اس ايٗ دست ٝدارٞٚب ٔی تٛاٖ آّٔٛديپیٗ  ،ديّتیبسْ ٚ ،ارپبٔیُ  ٚآداالت را ٘بْ ثزد.ديّتیبسْ ٚ ٚارپبٔیُ تبثیز
ثٟتزی ثز رٚی سیستٓ ٞذايتی  ٚا٘مجبظی لّت دار٘ذ.
ػٛارض :سزدرد ،سزٌیجٌ ،ٝزٌزفتٍی  ،تٟٛع ،تٛرْ ِثٞ ٝب ٚ ٚرْ ا٘ذاْ تحتب٘ی  ،وبٞص ظزثبٖ لّت  ،سزدرد ٚ
تٟٛع ثب ديّتیبسْ  ٚيجٛست ثب ٚارپبٔیُ.

ثّٛن وٙٙذٞ ٜبی ثتب  :جٌّٛیزی اس تحزيه سیستٓ سٕپبتیه ٔی وٙذ .ايٗ سیستٓ در ثذٖ ثبػث افشايص
فطبر خ ٚ ٖٛافشايص ظزثبٖ لّت ٔی ضٛد .اس دست ٝايٗ دارٞٚب پزٚپزا٘ ، َِٛٛآت ، َِٛٛٙوبرٚدئّ ،َٛتٛراَ را
ٔی تٛاٖ ٘بْ ثزد.

ػٛارض :تطذيذ آسٓ ٔ ٚطىالت تٙفسی  ،ظؼف  ،خستٍی  ،ثی خٛاثی وبٞص تحُٕ ٚرسش سٍٙیٗ وبٞص
ظزثبٖ لّت  ،ا٘ذاْ ٞبی سزد  ،ػٛارض جّذی  ،پٛضص ػالئٓ ٘بضی اس افت لٙذ خ ٖٛدر ثیٕبراٖ ٔجتال ث ٝديبثت
تحت درٔبٖ .در ثیٕبراٖ ٔجتال ث ٝآسٓ ٔصزف ايٗ دارٞ ٚب تٛصیٕ٘ ٝی ضٛد.

ثّٛن وٙٙذٞ ٜبی وب٘بَ آِفب  :در وطٛرٔب اس دست ٝايٗ دارٞٚب ،دارٚی پزاسٚسیٗ  ،تزاسٚسیٗ ٔٛجٛد

ٔی ثبضذ .ايٗ دارٞٚب ثب ضُ وزدٖ ػعالت جذار ري ثبػث وبٞص فطبر خٔ ٖٛی ضٛد.
ػٛارضٌ :یجی ،سزدرد ،ظؼف  ،خٛاة آِٛدٌی  ،افت فطبر خٍٙٞ ٖٛبْ ثزخبستٗ ،افشايص ظزثبٖ لّت  .در
حبَ حبظز ايٗ دست ٝاس دارٞٚب ثزای ٔزداٖ ٔسٗ ثب ػالئٓ ٘بضی اس ثشرٌی پزٚستبت استفبدٔ ٜی ضٛد.

ٌطبد وٙٙذٞ ٜبی ػزٚق  :اس دست ٝايٗ دارٞٚب دارٚی ٔیٛٙوسیذيُ ٞ ٚیذراالسيٗ را ٔی تٛاٖ ٘بْ ثزد.
دارٚی ٔیٛٙوسیذيُ فمط در فطبر خٞ ٖٛبی خیّی ضذيذ ٔ ٚمب ْٚاستفبدٔ ٜی ضٛد.
ػٛارض :ظؼف ،سزدرد  ،تٟٛع ،يجٛست ،ادْ ٔحیطی ،افشايص ظزثبٖ لّت ٔؼٕٛال ايٗ دارٞٚب را ثب ٟٔبر وٙٙذٜ
ٞبی ثتب استفبدٔ ٜی وٙٙذ .اثز ديٍز ٔیٛٙوسیذيُ رٚيص ٔ ٛاست و ٝدر وچّی ٔزدا٘ ٝاس آٖ استفبدٔ ٜی ضٛد.

ٟٔبر وٙٙذٞ ٜبی ٔزوشی  :ايٗ دار ٚسیستٓ سٕپبتیه را اس طزيك سیستٓ ػصجی ٔزوشی ٟٔبر ٔی وٙٙذ .اس
دست ٝايٗ دارٞٚب وّ٘ٛیذيٗ ٔ ،تیُ دٚپب ٌٛ ٚا٘تیذيٗ را ٔی تٛاٖ ٘بْ ثزد.
ايٗ دست ٝاس دارٞٚب ث ٝػّت ػٛارض جب٘جی در حبَ حبظز وٕتز ٔٛرد استفبد ٜلزار ٔی ٌیزد،
ػٛارض :ا ٌیجی  ،اختالَ لعبٚت  ،خطىی دٞبٖ  ،تٟٛع  ،دٞبٖ خطه  ،يجٛست  ،خٛاة آِٛدٌی  ٚاختالَ
ػّٕىزد جٙسی
تٛصیٝ
• ا٘تخبة دار ٚث ٝػٟذ ٜپشضه ٔسئ َٛضٕب است.
• لجُ اس ضزٚع دار ٚثب ػٛارض آٖ آضٙب ضٛيذ.
• در صٛرت ثزٚس ٞز ٌٔ ٝ٘ٛطىُ ثب پشضه در ٔٛرد تٙظیٓ دٚس دار ٚيب تؼٛيط دار ٚتٕبط ثٍیزيذ.
• در صٛرت ثزٚس ٌیجی  ٚخٛاة آِٛدٌی ثذ٘جبَ ٔصزف دار ٚاس را٘ٙذٌی پزٞیش وٙیذ.
• ثزای جٌّٛیزی اس ثزٚس تذاخُ دارٚيی حتٕب وّی ٝدارٞٚبی ٔصزفی خٛد را ث ٝاطالع پشضه خٛد ثزسب٘یذ.
در ثیٕبرا٘ی و ٝث ٝيً ٌز ٜٚدار ٚپبسخ درٔب٘ی ٔٙبست ٘ذٙٞذٔ ،ی تٛاٖ اس ٌز ٜٚديٍز دارٞٚب ٘یش استفبد ٜوزد .
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