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ٍاركاریي یي دارٍی ضذ اًؼواد خَراًی هی تاضذ ًِ خلَی 
لختِ ضذى را هی گیزد. تٌاتزایي اس هطٌالت ًاضی اس تطٌیل 
لختِ در رگْای خًَی پیطگیزی هی ًٌذ. تِ ایي دارٍّا رهین 
ًٌٌذُ خَى ًیش گلتِ هی ضَد. ٍلی در ٍاهغ ایي دارٍّا خَى را 

هاى لختِ ضذى خَى را طَالًی تز هی رهین تز ًوی ًٌٌذ تلٌِ س
ًٌٌذ ٍ اگز لختِ ای ٍخَد داضتِ تاضذ اس تشرٍ ضذى آى 

 خلَگیزی هی ًٌذ.
، سٌتِ ّای هـشی ، تزای پیطگیزی اس حوالت هلثی  رٍایي دا

اكزادی تا اختالل ضزیاى ّا ،ریِ ّا ،، تطٌیل لختِ در ٍریذّا 
دارًذ ػی ریتن هلثی ٍ ّوچٌیي تیواراًی ًِ دریچِ هلة هػٌَ

 تِ ًار هیزٍد.
هیلی گزم هی تاضذ ٍ تز رٍی خؼثِ آى تزای  5هزظ ٍاركاریي 

 هػزف ًٌیذ. PTضوا ًَضتِ ًِ طثن خَاب 

 هیشاى هصزف ٍارفاریي چقدر است ؟

در هػزف ٍاركاریي هی تایست دهیواً تاتغ پشضي هؼالح تاضیذ ، 
ًِ  چزا ًِ هیشاى ًیاس تِ ٍاركاریي در اكزاد هختلق هتلاٍت است

 تٌظین آى تا تَخِ تِ اًدام آسهایطات دٍرُ ای غَرت هی گیزد.

 دستَر هصزف چگًَِ است؟
هؼوَالً رٍسی یي ًَتت هػزف هی ضَد ًِ ّزرٍس در ساػت 
هؼیٌی خَردُ ضَد. ّیچ گاُ تیص اس هوذار تدَیش ضذُ هػزف 

ًٌٌیذ. اگز یي ًَتت را كزاهَش ًزدی تِ هحض ایٌٌِ تِ یاد 
اگز تا رٍس تؼذ هتَخِ آى ًطذیذ ، ًَتت  آٍریذ هػزف ًٌیذ.

تزًاهِ دارٍیی هؼوَلتاى تاس تِ كزاهَش ضذُ را رّا ًزدُ ، 
 گزدیذ.

دادُ ضَد تا  PTدر حیي هػزف دارٍ هٌزراً تایذ آسهایص 
سزػت لختِ خَى اًذاسُ گیزی ضَد. پشضي تزاساس سزػت 

ش لختِ خَى هوذار ٍاركاریي را تؼییي هی ًٌذ تا خطز خًَزیشی ًی
را پشضي تؼییي  PTٍخَد ًذاضتِ تاضذ. كَاغل اًذاسُ گیزی 

 هی ًٌذ.

 سهاى هصزف ٍارفاریي چگًَِ است ؟

در هػزف ٍاركاریي تایذ دهت ًٌیذ تا آى را ّز رٍس در ساػت 
سهاى ایذُ آل هػزف دارٍ ) ػػز (  هطخع ٍ ثاتتی هیل ًٌیذ.

است تا تَخِ تِ ایي ًِ ؿذا هوٌي است تز خذب دارٍ تأثیز 
ػت هثل یا یي ساػت تؼذ اس ؿذا اتگذارد، دارٍ تْتز است ًین س

 هػزف ضَد.

بْتزیي اقدام ، سهاًی کِ یک ًَبت هصزف ٍارفاریي 

 فزاهَش شدُ باشد ، چیست ؟
ّز سهاى ًِ یادتاى آهذ ٍاركاریي را هػزف ًٌزدُ ایذ ، خیلی 
سزیغ تایذ دارٍ را هػزف ًٌیذ. اها در غَرتی ًِ ًشدیي تِ 

ت تؼذی تِ خاطز آٍریذ ، دٍس كزاهَش ضذُ را هػزف ًَت
ًٌٌیذ ٍ تزًاهِ ػادی هػزف ٍاركاریي خَد را تِ غَرت هػزف 

 . دارٍ  هٌظن اداهِ دّیذ ٍ ّیچ گاُ دٍس هػزكی را دٍتزاتز ًٌٌیذ
 تایذ در حذ ّواى هیشاى تٌظین ضذُ استلادُ ضَد.

 ٍارفاریي چگًَِ است ؟ ًحَُ ًگْداری قزص ّا ی
اریي را در خای خطي ًگْذاری ًٌیذ ٍلی هزظ ّای ٍارك

لشٍهی تِ ًگْذاری آى در یخچال ًوی تاضذ . هی تَاى آى را در 
دهای اتام دٍر اس حزارت ٍ گزها ، رطَتت ٍ ًَر هستوین آكتاب 
ًگْذاری ًوَد. هزظ را هی تَاًیذ ًػق ًٌیذ ٍ هزظ ًػق 

 را در ًَتت ّای تؼذی استلادُ ًٌیذ. 4/1ضذُ یا 

 در صَرت بزٍس ایي عالئن فَراً بِ پششک هزاجعِ کٌید:

 ضذى ادرار شخًَی یا هزه 

 هزهش یا سیاُ ضذى هذكَع 

 سزكِ ّوزاُ تا خلط خًَی 

 طَالًی سزدرد ضذیذ ٍ 

 استلزاؽ خًَی 

 استلادُ اس تیؾ خًَزیشی تذًثال 

 درد یا تَرم خذیذ در تذى 

 خًَزیشی اس تیٌی ٍ لثِ ّا 

 ًثَدی خَد تخَدی 

  ًاگْاًیتاری دیذ 

  دهیوِ خًَزیشی هطغ ًطَد. 10تزیذگی ًِ تیطتز اس 

  سهاًی ًِ سوَط اس ارتلاع یا ضزتِ تِ سز رخ دّذ حتی اگز
 خًَزیشی ّن غَرت ًگیزد.

  در ّز ػالهت هطًٌَی ًِ ػلت آى هطخع ًثاضذ
 هزاخؼِ تِ پشضي ضزٍری هی تاضذ.

 هَارد احتیاط:

ركاریي ، در غَرت ٍخَد ّز یي اس هَارد پیص اس هػزف ٍا

پشضي خَد را هطلغ ساسیذ سیزا ّوِ ایي هَارد احتوال خًَزیشی 

 را اكشایص هی دٌّذ.

 حساسیت تِ ٍاركاریي 

 تارداری یا ضیزدّی 

 خزاحی ضاهل ًارّای دًذاًپشضٌی ٍ ّزگًَِ خزاحی 

 سایواى اخیز 

 ) هػزف دارٍّای ضذ تطٌح ) ًار تا هاسپیي 

 سوَط یا ضزتِ تِ سز یا تذى 

 ی بز ٍارفاریي:اثز رصین غذای



 

  

 

لثٌیات ٍ سثشیدات تیزُ چَى  –ًِ در گَضت  Kٍیتاهیي 

ًاَّ ٍ ًلن سثش ٍخَد دارد. اثز ٍاركاریي را  –اسلٌاج  –تزًٍلی 

 ًن هی ًٌذ ٍلی ًثایذ اس رصین ؿذایی تاى حذف ضَد.

 تَصیِ ّای سهاى تزخیص ٍ اقداهات خَد هزاقبتی:

تز اس یي كزد تیوار تایذ تذاًذ ًِ خطز خًَزیشی در اٍ تیط
 هؼوَلی هی تاضذ ٍ تایذ هزاهة كؼالیتْای رٍساًِ خَد تاضذ. 

 

 .ٌّگام ًار تا اضیاء تیش ٍ اتشار تزًذُ دهت تیطتزی تٌوایذ 

  تدای استلادُ اس تیؾ تزای اغالح اس اتشارّای تزهی
 استلادُ ًٌذ.

  ُاس خالل دًذاى استلادُ ًٌٌذ اس هسَاى ّای ًزم استلاد
 ًوایذ.

 پای تزٌِّ راُ ًزٍد اس خَراب یا ًلص ًزم  در هٌشل تا
 استلادُ ًٌذ.

  ٍرسش ّایی هاًٌذ پیادُ رٍی یا ضٌا هلیذ ّستٌذ ٍلی
ٍسًِ  –تًَس  –ٍرسش ّایی هاًٌذ دٍچزخِ سَاری 

تزداری ًِ هوٌٌست تزای كزد خطز آكزیي تاضذ اًدام 
 ًطَد.

 .اس اًدام كؼالیت ّای ضذیذ خَدداری ضَد 

 ػزف ٍاركاریي ، آسپزیي یا در غَرتی ًِ در سهاى ه
استلادُ ضَد احتوال  یپَتزٍكيضذدردّای دیگز هثل ا

 خًَزیشی در تیوار اكشایص هی یاتذ.

  هػزف ٍاركاریي در سهاى تارداری خایش ًوی تاضذ . هػزف
 ٍاركاریي در دٍراى ضیزدّی تا دستَر پشضي تالهاًغ است.

 تَجِ:
  ُدر خَاب آسهایطگاPT  ضذُ ثاًی 20ضوا تایذ حذٍد ِ

رساًذُ ضَد در  2 – 5/3تایذ تِ ػذد  INRتاضذ ٍ 
تزسذ حتواً تِ پشضي  5/3تِ تاالی  INRغَرتی ًِ 

 هزاخؼِ ًوائیذ. 

  ایي آسهایص ًیاس تِ ًاضتا تَدى ًذارد. ّزگش آسپزیي

هػزف ًٌٌیذ چَى تاػث اكشایص اثز ٍاركاریي ٍ ایداد خًَزیشی 

 هی ضَد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 خذهات درهاًی الثزسهَسسِ 
 تیوارستاى تخػػی الثزس

 
 

 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

آهَسشی پوفلت  

 ٍارفاریي
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