پريسیجرهای سالمىدی
پريسیجر  -1کىترل بی اختیاری ادرار در سالمىدان
ردیف

مراحل اوجام کار

1

اظ تيٕاض ؾٛاَ ٔي وٙس و ٝچ ٝظٔا٘ي ٔتٛخ٘ ٝكت ازضاض قس ٜاؾت.

2

اظ تيٕاض ؾٛاَ ٔي وٙس قطٚع تي اذتياضي ٘اٌٟا٘ي يا تسضيدي تٛز ٜاؾت.

3

اٍِٛي تي اذتياضي ازضاض ضا اظ ؾإِٙس ؾٛاَ ٔي وٙس:
اِف  -آيا ٔؼٕٛالً تي اذتياضي زض َي ضٚظ يا قة اتفاق ٔي افتس؟
ب  -آيا تي اذتياضي تالفانّ ٝپؽ اظ ترّئ ٝثا٘ ٝضخ ٔي زٞس؟
ج -آيا تطاي ترّي ٝازضاض ايُطاض زاضز؟
ت  -چٔ ٝيعاٖ ٔي تٛا٘س ازضاض ذٛز ضا وٙتطَ وٙس ،آيا وٙتطَ ٔتٛؾُي تط ازضاض زاضز؟
ث  -آيا تي اذتياضي ازضاض تَٛ ٝض وأُ ضخ ٔي زٞس؟
ج  -زض نٛضتي وٌ ٝاٞي اٚلات وٙتطَ تط ازضاض وطزٖ ٚخٛز زاضز چٛٔ ٝلغ  ٚچٍٝ٘ٛ
نٛضت ٔي ٌيطز؟

4

ٚخٛز زيٍط ٔكىالت ٕٞطا ٜتا آٖ ضا ؾٛاَ ٔي وٙس:
تطزيس زض ازضاض وطزٖ ،تىطض ازضاض  ،ايُطاض زض ازضاض ،قة ازضاضي ،واٞف لسضت ازضاضوطزٖ  ٚلُغ خطياٖ ازضاض

5

اظ ؾإِٙس زض ٔٛضز زضٔاٖ ٞايي و ٝتاو ٖٛٙتطاي وٙتطَ تي اذتياضي ا٘داْ زاز ٜاؾت
ؾٛاَ ٔي وٙس.

6

زض ٔٛضز ٔهطف زاضٞٚاي تس٘ ٖٚؿر ٝاظ ؾإِٙس خٛيا ٔي قٛز.

7

ٔحيٍ ظ٘سٌي ؾإِٙس ضا تطضؾي ٔي وٙس:
اِف -آيا زؾتطؾي ت ٝتٛاِت آؾاٖ اؾت؟
ب  -چٔ ٝست َٔ َٛي وكس تا ؾإِٙس ت ٝتٛاِت تطؾس؟
ج -پؽ اظ ٚضٚز ت ٝتٛاِت چمسض ؾطيغ ٔي تٛا٘س ِثاؼ ٞايف ضا زضآٚضز؟

8

ٚيؼيت ضٚا٘ي  ٚػّٕىطز قٙاذتي ؾإِٙس ضا تطضؾي ٔي وٙس.

9

ٔيعاٖ زضيافت ٔايؼات ضٚظا٘ ٝضا ٔكرم ٔي وٙس.

11

تاضيرچ ٝزاضٚيي  ٚغصايي ؤ ٝي تٛا٘س تط خصب  ٚزفغ تيٕاض تأ ثيط تٍصاضز ضا خٛيا ٔي
قٛز.

11

تاضيرچ ٝپعقىي تيٕاض اظ خّٕ ٝتؼساز  ٚضٚـ ظايٕاٖ ٞا ٞ ٚيؿتطوتٔٛي (زض تا٘ٛاٖ)
ؾاتم ٝتطٚظ ػف٘ٛت ؾيؿتٓ ازضاضيٚ ،خٛز تيٕاضي پطٚؾتات ،زياتت ،نسٔ ٝيا يطت ٝتٝ
ؾتٟٔ ٖٛطٞ ٜا ،ؾىت ،ٝؾاتم ٝخطاحي ٔثا٘ ،ٝپطٚؾتات يا خطاحي ٍِٙيٚ ،خٛز تيٕاضي
ٞايي ٘ظيط زِيطي ،ْٛزٞيسضاتاؾي ،ٖٛاحتثاؼ ازضاضئ ،حسٚزيت حطوتي ،يثٛؾت،
ػف٘ٛت ،اِتٟاب  ٚپط٘ٛقي ضا تطضؾي ٔي وٙس.

12

ٔدطاي ازضاضي ضا اظ ٘ظط ٚخٛز اِتٟاب يا ٘مم آ٘اتٔٛيىي تطضؾي ٔي وٙس.

13

ِثاؼ ظيط تيٕاض ضا اظ ٘ظط ٘كت ازضاض وٙتطَ ٔي وٙس.

بلی

خیر

14

زض نٛضت ٔكاٞس ٜػاليٓ احتثاؼ ازضاضي ،قىٓ ضا اظ ٘ظط ٚخٛز تٛضْ ٔثا٘ ٝت ٝآضأي
ِٕؽ ٔي وٙس.

15

حؿاؾيت ظاٚئٟ ٝط ٜاي -ز٘س ٜاي ضا تطضؾي ٔي وٙس.

16

زض نٛضت أىاٖ يه اٚضِٛٚغيؿت تيٕاض ضا ٚيعيت وٙس.

17

يه ٕ٘ ٝ٘ٛازضاض خٕغ آٚضي وطز ٚ ٜت ٝآظٔايكٍأ ٜي فطؾتس.

18

تط٘أ ٝتاظآٔٛظي وٙتطَ ازضاض ضا اخطا ٔي وٙس.

19

لثُ اظ اخطاي تاظآٔٛظي وٙتطَ ازضاض  42تا  24ؾاػت اٍِٛي زفغ ازضاضي ضا ثثت ٔي
وٙس.

21

تٛنئ ٝي وٙس تيٕاض تا لثُ اظ ؾاػت  6تؼس اظ ظٟط  6تا ِ 4يٛاٖ آب ترٛضز.

21

اظ ٚضظـ ٞاي تمٛيت وٙٙس ٜػًالت وف ٍِٗ اؾتفازٔ ٜي وٙس.

22

تطاي وٙتطَ تي اذتياضيٚ ،يؼيت ػّٕىطزي  ٚضٚا٘ي تيٕاض ضا وٙتطَ ٔي وٙس.

23

تَٛ ٝض ٔطتة ت ٝا ٚتصوط ٔي زٞس و ٝازضاض وٙس.

24

ا ٚضا زض ضفتٗ ت ٝزؾتكٛيي ياضي ٔي زٞس.

25

تٕاْ ٔٛاضز تاظآٔٛظي وٙتطَ ٔثا٘ ،ٝخس َٚتؼساز زفؼات ضفتٗ ت ٝتٛاِت ،زضيافت ٔايؼات
 ٚغصا ٔ ٚيعاٖ زفغ ضا ثثت ٔي وٙسٔ ََٛ .ست ظٔاٖ وٙتطَ تيٕاض ضا شوط ٔي وٙس.
ٕٞعٔاٖ تا زضٔاٖ ٚي تٚ ٝخٛز ٞط ٘ٛع ػاضي ٝاظ خّٕٔ ٝكىالت ٞيدا٘ي  ٚقىٙٙسٌي
پٛؾت  ٚػف٘ٛت تٛخٔ ٝي وٙس

پريسیجر  -2کىترل بی اختیاری مدفًع در سالمىدان
ردیف

مراحل اوجام کار

1

اظ تيٕاض زض ٔٛضز ظٔاٖ  ٚقطٚع تي اذتياضئ ََٛ ،ست آٖ ،قست  ٚاٍِٛي آٖ (زض َي
قة يا تٛاْ تا اؾٟاَ) ؾٛاَ ٔي وٙس.

2

تاضيرچ ٝاي اظ ٚيؼيت اذتالالت زؾتٍاٌٛ ٜاضـٛ٘ ،ضِٛٚغي  ٚضٚا٘ي وؿة ٔي وٙس.

3

زض َي  42ؾاػت تىطاض ،تسا ٚ ْٚحدٓ ٔسفٛع ضا ٔكرم ٔي وٙس.

4

زض نٛضت ِع ْٚيه ٕ٘ٔ ٝ٘ٛسفٛع تٟئ ٝي وٙس.

5

اظ پسٞاي خاشب ضَٛتت اؾتفازٔ ٜي وٙس.

6

ٚخٛز يثٛؾت ٔعٔٗ ،اذتالالت ٘ٛضِٛٚغيىي ٌٛ ٚاضقي  ٚؾٛء ٔهطف ٔؿٞ ُٟا ضا خٛيا
ٔي قٛز.

7

قىٓ ضا اظ ٘ظط ٚخٛز ٘فد تطضؾي ٔي وٙس.

8

ت ٝنساٞاي ضٚز ٜاي ٌٛـ ٔي زٞس.

9

زض نٛضت ِع ،ْٚضٚز ٜضا اظ ٘ظط ٚخٛز ٔسفٛع فكطز ٜتطضؾي ٔي وٙس.

11

تيٕاض ضا اظ ٘ظط ٔهطف زاضٞٚاي ٔؤثط تط تحطن ضٚز ٜتطضؾي ٔي وٙس.

11

زض نٛضت تٛا٘ايي تيٕاضاٖ ٔثتال ت ٝتي اذتياضي ٔعٔٗ ،تط٘أ ٝتاظآٔٛظي زفغ ضٚز ٜاي ضا
اخطا ٔي وٙس.

12

ت ٝتيٕاض تٛنئ ٝي وٙس اظ ضغيٓ غصايي پطفيثط ،حاٚي ٔمساض ظيازي ٔٛاز ذاْ ٚ
ؾثعيدات تطي زاض (٘ظيط ٛٞيح  ٚوأ ) ٛٞي ٜٛخات تس ٖٚپٛؾت (٘ظيط ؾية) ،غالت
وأُ (٘ظيط ٌٙسْ يا زا٘ ٝخ ٚ ٛغالت) اؾتفاز ٜوٙس.

13

تيٕاض ضا ت ٝزضيافت ٔايؼات وافي تكٛيك ٔي وٙس.

14

ت ٝتيٕاضاٖ ؾإِٙس تٛنئ ٝي وٙس ؤ ٝهطف ٔؿٞ ُٟا ضا واٞف زٙٞس.

15

تٛنئ ٝي وٙس اظ ٔؿٞ ُٟاي َثيؼي ٘ظيط آِ ٛيا آب آِ ٛاؾتفاز ٜوٙٙس.

16

تا تٛييح تأثيط تحطن تط حطوت ضٚزٞ ٜا ؾإِٙساٖ ضا ت ٝا٘داْ ٔٙظٓ ٚضظـ تكٛيك ٔي
وٙس.

17

ٛٔ ٕٝٞاضز ضا تَٛ ٝض وأُ ثثت ٔي وٙس.

بلی

خیر

پريسیجر  -3داريدرماوی در سالمىدان
ردیف

مراحل اوجام کار

1

تٛا٘ايي ٔهطف زاض ٚتٛؾٍ تيٕاض ضا تطضؾي ٔي وٙس.

2

تاضيرچ ٝاي اظ ٚيؼيت ؾالٔتي ٔ ٚهطف زاض ٚتٛؾٍ تيٕاض تٟئ ٝي وٙس.

3

تٛا٘ايي فيعيىي تيٕاض زض ٔهطف زاض ٚضا زض ٘ظط ٔي ٌيطز:
اِف -آيا ٔي تٛا٘س تطچؿة زاض ٚ ٚزؾتٛض اِؼُٕ آٖ ضا ترٛا٘س؟
ب -زاض ٚضا اظ َطيك ٔكاٞس ٜيا ِٕؽ وطزٖ تكريم ٔي زٞس؟
ج ٔ-ي تٛا٘س زضب خؼث ٝزاض ٚضا ت ٝضاحتي تاظ وٙس؟

4

ٟٔاضت ٞاي قٙاذتي تيٕاض ضا تطضؾي ٔي وٙس:
اِف -آيا ٔي تٛا٘س زاضٚي تدٛيع قس ٜضا زض ظٔاٖ نحيح آٖ ٔهطف وٙس؟
ب -آيا ٔي زا٘س زاض ٚضا زض ودا لطاض زاز ٜاؾت؟

5

قي ٜٛظ٘سٌي تيٕاض ضا تطضؾي ٔي وٙس:
اِف -آيا ٕٞطا ٜذا٘ٛاز ٜيا زٚؾتا٘ف ظ٘سٌي ٔي وٙس؟
ب -آيا ت ٝتٟٙايي يا تٕٞ ٝطا ٜيه ٕٞؿط ٘اتٛاٖ ظ٘سٌي ٔي وٙس؟

6

تيٕاض ضا ت ٝآغا٘ؽ ٞاي اختٕاػي ٔٙاؾة اضخاع ٔي زٞس تا اظ زضيافت انِٛي زاضٚ ٚ
وٕه ٞاي ٔاِي إَيٙاٖ ياتس.

7

تاٚضٞاي تيٕاض زض ٔٛضز ٔهطف زاض ٚضا تطضؾي ٔي وٙس.

8

زض ٔٛضز ٘اْ زاض ،ٚاثطات آٖ  ٚػٛاضو ؾٛء احتٕاِي تا تيٕاض نحثت ٔي وٙس.

9

زض ٔٛضز تٕاْ زاضٞٚا تا ٘ؿر ،ٝتس٘ ٖٚؿرٌ ٚ ٝياٞي و ٝزض حاَ زضيافت آٖ اؾت يا زض
ٌصقتٔ ٝهطف وطز ٜاؾت اظ تيٕاض ٔي پطؾس.

11

زض ٔٛضز ٘اْ زاض ٚؾٛاَ ٔي وٙس ٔ ٚي پطؾس چطا ،چ ٝظٔاٖ  ٚچٍ ٝ٘ٛآٖ زاض ٚضا ٔهطف
ٔي وطز ٜاؾت.

11

ؾٛاَ ٔي وٙس و ٝآيا ت ٝتٛني ٝزيٍطاٖ زاضٔ ٚهطف وطز ٜاؾت.

12

ت ٝتيٕاض تصوط ٔي زٞس ؤ ٝي تٛا٘س تطاي پيكٍيطي اظ تساذالت زاضٚيي ٘اْ تٕاْ
زاضٞٚاي ٔهطفي  ٚزيٍط اَالػات وؿة قس ٜضا زض وأپيٛتط لطاض زٞس.

13

تٛنئ ٝي وٙس ٕٞيك ٝاظ يه زاضٚذا٘ ٝزاض ٚتٟي ٝوٙس ،تٚ ٝيػ ٜزاضٚذا٘ٞ ٝايي و ٝتطاي
ٞط ٔهطف وٙٙس ٜيه پط٘ٚس ٜزاضٚيي زاض٘س.

14

تٛنئ ٝي وٙس تا تيٕاض تا زوتط زاضٚؾاظ زض ٔٛضز ػٛاضو آ ٖ ٔكٛضت وٙس.

15

زض ٔٛضز تساذالت زاضٚيي تا تيٕاض نحثت ٔي وٙس.

16

زض نٛضتي و ٝتيٕاض ٕ٘ي تٛا٘س ٘اْ زاض ٚضا ترٛا٘س اظ حطٚف تعضي تطاي ٘ٛقتٗ زؾتٛض
اِؼُٕ زاض ٚاؾتفازٔ ٜي وٙس.

17

ػازات ٔهطف زاض ٚضا زض تيٕاض تغييط ٔي زٞس

بلی

خیر

18

تأويس ٔي وٙس وساْ زاض ٚضا تايس ٕٞطا ٜغصا  ٚوساْ زاض ٚضا تا ٔؼس ٜذاِي ٔهطف وٙس.

19

ت ٝتيٕاض وٕه ٔي وٙس تا تط اؾاؼ ػازات غصايي ذٛز خسٔ َٚهطف زاض ٚضا تٙظيٓ
وٙس.

21

ٚي ضا ياضي ٔي زٞس تا ضٚـ آؾاٖ تطي ضا تطاي ٔهطف زاض ٚپيسا وٙس.

21

تٛنئ ٝي وٙس و ٝاٌط تيٕاض ٕ٘ي تٛا٘س ت ٝضاحتي لطل يا وپؿ َٛضا تثّؼس اظ پٛزض يا
قطتت اؾتفاز ٜوٙس.

22

زلت ٔي وٙس و ٝچ ٝزاضٞٚايي ضا ٕ٘ي تٛا٘س ذطز وٙس.

23

زض نٛضتي و ٝتيٕاض ظٔاٖ ٔهطف زاض ٚضا فطأٛـ ٔي وٙس اظ يه ٚؾيّ ٝيازآٚض تطاي
ٔهطف زاض ٚزض ظٔاٖ نحيح اؾتفازٔ ٜي وٙس.

24

تطاي يازآٚضي ٔهطف  ٚذطيس زاض ٚاظ خس ،َٚچه ِيؿت يا آالضْ ؾاػت ٔچي اؾتفازٜ
ٔي وٙس.

25

ٌاٞي اٚلات تيٕاضاٖ ت ٝزِيُ ٔكىالت ٔاِي ،اظ تٟي ٝزٚتاض ٜزاض ٚاختٙاب ٔي وٙٙس يا
زاضٞٚا ضا تط َثك زؾتٛض ٔهطف ٕ٘ي وٙٙس تا ظٔاٖ اؾتفاز ٜاظ آٖ َٛال٘ي قٛز .زض ايٗ
ٔٛا لغ اظ ٘ظط زضيافت حٕايت ٞاي ٔاِي ٚي ضا ضإٙٞايي ٔي وٙس.

26

تٕاْ يافتٞ ٝاي ٘اقي اظ تطضؾي  ٚتؿت ٞاي آظٔايكٍاٞي ضا زض چاضت تيٕاض ثثت ٔي
وٙس .تٕاْ ٔٛاضز آٔٛظـ زاز ٜقس ٜت ٝتيٕاض ،اػًاي ذا٘ٛاز ٚ ٜزيٍط ٔطالثيٗ تٟساقتي ٚ
ٚؾايُ وٕه آٔٛظقي ضا شوط ٔي وٙس .تٕاْ زاضٞٚأ ،يعاٖ آٖ ٚ ٚاوٙف ٞاي ؾٛء ٚ
تساذالت زاضٚيي ضا شوط ٔي وٙس .ت ٝتيٕاض تٛييح ٔي زٞس تا ضغيٓ زاضٚيي ذٛز ضا تٝ
ذٛتي زضن وٙس .آغا٘ؽ ٞاي اختٕاػي يا تٟساقتي و ٝتيٕاض ضا ت ٝآٖ اضخاع زاز ٜاؾت
ليس ٔي وٙس.

پريسیجر  -4پیشگیری ي کىترل زمیه خًردن سالمىدان
مراحل اوجام کار

ردیف

پیشگیری از زمیه خًردن
1

تيٕاض ضا اظ ٘ظط ذُط ظٔيٗ ذٛضزٖ وٙتطَ ٔي وٙس.

2

تٞ ٝط ٘ٛع تغييط زض ٔحيٍ تٛخٔ ٝي وٙس.

3

ػٛأُ ذُطظا ضا زض اتاق تيٕاض تؼسيُ ٔي وٙس.

4

قة ٞا ٘ٛض ٔٙاؾة زض ٔحيٍ تطلطاض ٔي وٙس.

5

ٚؾايُ قرهي تيٕاض ٘ظيط ويف پ ،َٛوتاب ،زؾتٕاَ يا ػها ضا زض خايي لطاض ٔي زٞس
و ٝزؾتطؾي ت ٝآٖ آؾاٖ تاقس.

6

تطاي پيكٍيطي اظ ؾطٌيد ٝت ٝتيٕاض آٔٛظـ ٔي زٞس ت ٝآٞؿتٍي اظ حاِت ٘كؿتٝ
تغييط ٚيؼيت زٞس.

7

فانّ ٝترت تا ظٔيٗ ظياز ٘ثاقس تا تيٕاض تتٛا٘س زض ٍٙٞاْ تّٙس قسٖ اظ ترت ت ٝضاحتي
پاٞاي ذٛز ضا ت ٝظٔيٗ تٍصاضز.

8

چطخ ٞاي ترت ضا لفُ ٔي وٙس

9

٘طزٞ ٜاي وٙاض ترت ضا تاال ٔي وكس.

11

اظ وف پٛـ ٞاي غيط ِغع٘س ٜاؾتفازٔ ٜي وٙس.

11

زض نٛضت زضذٛاؾت تيٕاض اظ َطيك ظً٘ تٚ ٝي پاؾد ٔي زٞس تا ٘ياظ ت ٝپائيٗ آٔسٖ اظ
ترت ت ٝتٟٙايي ٘ثاقس.

12

تيٕاض ضا ٞط  4ؾاػت وٙتطَ ٔي وٙس .تيٕاضاٖ تا قطايٍ ٚيػ ٜضا ٞط  03زليم ٝيه تاض
وٙتطَ ٔي وٙس.

13

ٔطالثيٗ تيٕاض ضا اظ احتٕاَ ظٔيٗ ذٛضزٖ آٌأ ٜي وٙس.

14

ز ٚتيٕاض تا قطايٍ ٚيػ ٜضا زض يه اتاق لطاض ٔي زٞس  ٚيه ٔطالة تَٛ ٝض تٕاْ ٚلت زض
آ٘دا حًٛض ٔي ياتس.

15

تطاي تٟثٛز ٕٞاٍٙٞي ػًالت تيٕاضٚ ،ي ضا ت ٝا٘داْ ٚضظـ زض ٔحسٚزَ ٜثيؼي تكٛيك
ٔي وٙس.

کىترل زمیه خًردن
1

چٙا٘چ ٝتيٕاض زض حاَ ظٔي ٖ ذٛضزٖ اؾت ٚي ضا ت ٝؾٕت ذٛز ٔي وكس.

2

تسٖ ٚي ضا حٕايت ٔي وٙس تٚ ٝيػ ٜؾط  ٚلفؿ ٝؾيٚ ٝٙي ضا ت ٝآضأي ضٚي ظٔيٗ لطاض
ٔي زٞس.

بلی

خیر

3

زض نٛضت أىاٖ ٚي ضا ضٚي ظٔيٗ ٔي ٘كا٘س.

4

اظ پاٞاي ذٛز تطاي تهحيح ٔطوع ثمُ تسٖ تيٕاض اؾتفازٔ ٜي وٙس.

5

تٙٔ ٝظٛض پيكٍيطي اظ نسٔ ٝت ٝذٛز ت ٝخاي ذٓ وطزٖ پكت ،ظا٘ٞٛا ضا ذٓ ٔي وٙس.

6

ذ٘ٛؿطزي ذٛز ضا حفظ ٔي وٙس.

7

اظ پطؾتاض زيٍطي ٔي ذٛاٞس ٚؾايُ ٔٛضز ٘ياظ اظ لثيُ ٌٛقي پعقىي  ٚزؾتٍا ٜفكاض
ذ ٖٛضا تياٚضز.

8

خٟت إَيٙاٖ اظ ايٗ و ٝافتازٖ ت ٝزِيُ ايؿت لّثي -تٙفؿي ٘ثٛز ٜاؾت ،تٙفؽ ٚ
خطياٖ ذ ٖٛتيٕاض ضا وٙتطَ ٔي وٙس.

9

زض نٛضت ٘ثٛز ٘ثى  ٚتٙفؽ تطاي ا٘داْ احياء لّثي  -ضيٛي وس اػالْ ٔي وٙس.

11

ؾُح ٛٞقياضي تيٕاض ضا تطضؾي ٔي وٙس.

11

تطاي تؼييٗ ٚؾؼت نسٔ ٝتيٕاض ت ٝػاليٕي ٘ظيط پاضٌي ،ؾاييسٌي  ٚيا تغييط قىّٟاي
لاتُ ٔكاٞس ٜزلت ٔي وٙس.

12

ت ٝپعقه اَالع ٔي زٞس.

13

تيٕاض ضا اظ ٘ظط ٚخٛز ذ٘ٛطيعي ؾاب زٚضاَ وٙتطَ ٔي وٙس.

14

زض نٛضتي و ٝزض ٍٙٞاْ ؾم ٌٛزض ٔحُ حًٛض ٘ساضز اظ تيٕاض ٛٞقياض ٔي پطؾس و ٝچٝ
اتفالي افتاز ٜاؾت.

15

ٚخٛز زضز  ٚتغييط زض ٛٞقياضي ضا خٛيا ٔي قٛز.

16

تا لثُ اظ اضظياتي وأُ ٚيؼيت تيٕاضٚ ،ي ضا حطوت ٕ٘ي زٞس.

17

لسضت  ٚحطوت اػًاء تسٖ تيٕاض ضا تطضؾي ٔي وٙس.

18

زض نٛضت ٚخٛز قه ت ٝقىؿتٍي ،اظ حطوت زازٖ اػًاء تيٕاض ذٛززاضي ٔي وٙس

19

ٕٞاٖ َٛض و ٝتيٕاض ضٚي ظٔيٗ لطاض زاضز تا پعقه تطؾس اظ تاِف  ٚپت ٛتطاي ضاحتي
تيٕاض اؾتفازٔ ٜي وٙس.

21

زض نٛضتي و ٝت ٝنسَٔٙ ٝاب ٘راػي ٔكىٛن اؾت تاِف ضا ظيط ؾط تيٕاض ٕ٘ي ٌصاضز.

21

زض نٛضتي وٞ ٝيچ ٔكىّي ٚخٛز ٘ساضز ت ٝوٕه پطؾتاض زيٍط تيٕاض ضا ت ٝترت تاظٔي
ٌطزا٘س.

22

زض نٛضت ٘ياظ تطاي تؼييٗ قىؿتٍي اظ  x-rayاؾتفازٔ ٜي وٙس.

23

تيٕاض ضا تا  42ؾاػت يا تطاؾاؼ پطٚتٛوُ تيٕاضؾتاٖ ذٛز وٙتطَ ٔي وٙس.

24

اٌط تيٕاض اذتالِي ضا ٘كاٖ ٕ٘ي زٞس ػاليٓ حياتي ٚي ضا ٞط  51زليم ٝتٔ ٝست 5
ؾاػت  ٚؾپؽ ٞط  03زليم ٝتٔ ٝست  5ؾاػت  ٚؾپؽ ٞط  4ؾاػت تا پايساض قسٖ
قطايٍ وٙتطَ ٔي وٙس.

25

اضظياتي ٞاي اِٚي ٝضا تطاي واؾتٗ زضز ٘ ٚاضاحتي تيٕاض ا٘داْ ٔي زٞس.

26

زض نٛضت ٚخٛز زؾتٛض پعقه اظ ٔؿىٗ اؾتفازٔ ٜي وٙس.

27

زض  42ؾاػت ا َٚاظ وٕپطؼ ؾطز  ٚپؽ اظ آٖ وٕپطؼ ٌطْ اؾتفازٔ ٜي وٙس.

28

ٔحيٍ ضا اظ ٘ظط ٚخٛز ػٛأُ ذُط ظا ٔدسزاً وٙتطَ ٔي وٙس

29

تا تيٕاض نحثت ٔي وٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛايٗ اتفاق ضخ زاز  ٚػّت تطٚظ حازث ٝضا تطضؾي ٔي
وٙس

31

زض نٛضت ِع ْٚتيٕاض ضا ت ٝترف فيعيٛتطاپي اضخاع ٔي زٞس.

31

پطٚتىُ خسيسي تطاي پيكٍيطي اظ ؾم ٌٛتيٕاضاٖ پيكٟٙاز ٔي زٞس.

32

پؽ اظ ضذساز ؾم ٌٛتٙٔ ٝظٛض پيكٍيطي اظ ضذسازٞاي زيٍط ،تٕاْ خعئيات حازث ٝضا
ثثت ٔي وٙس.
زض ٌعاضـ حازث ٝتايس ٔحُ  ٚظٔاٖ ؾم ،ٌٛايٙى ٝتيٕاض زض چٚ ٝيؼيتي پيسا قس ،ػسْ
ٛٞقياضيٚ ،اوٙف تيٕاض ت ٝؾم ٚ ٌٛخعئيات قطايٍ ليس قٛز .تٕاْ ٔساذالت ا٘داْ
قس٘ ٚ ٜاْ زيٍط ٕٞىاضا٘ي و ٝوٕه ٕ٘ٛز ٜا٘س٘ ،اْ پعقه ،ظٔاٖ  ٚتاضيد اَالع حازثٝ
تٚ ٝي ليس قٛز٘ .ؿرٚ ٝي اظ ٌعاضـ پعقه يٕيٕ ٝتاقس .زض نٛضتي و ٝتيٕاض تٝ
لؿٕت ٞاي زيٍط اضخاع زاز ٜقس ،ٜشوط قٛز .ت ٝخع خعئيات ؾم ،ٌٛػاليٓ حياتي
تيٕاض ضا ٘يع ثثت ٔي وٙس .زض نٛضتي و ٝتيٕاض ض ا اظ ٘ظط تطٚظ ػٛاضو پايف ٔي وٙس
آٖ ضا شوط ٔي وٙس

