
 هپاتیت

 است حياتي اسٌاٖ يه وثذ. ضٛ٘ذ ٔي وثذي اِتٟاب تشٚص تاػث وٝ است تيٕاسيٟايي تشاي وّي ٘اْ يه ٞپاتيت

 .ضٛد ٞپاتيت ايداد تاػث تٛا٘ذ ٔي آٖ ٘أكّٛب ػّٕىشد ٚ

 ٚيشٚسي ػفٛ٘ت آٖ ػّت ضايؼتشيٗ ِٚي ضٛد ٞپاتيت تاػث تٛا٘ذ ٔي داسٚٞا تشخي ٔػشف ٚ اِىُ ٘ٛضيذٖ

 .است

  ٞاِٛتاٖ ٚ تٛئيٗ فٙي ،INH سيفأپيٗ، استأيٙٛفٗ،:  داسٚٞا

. وٙٙذ ٔي ايداد سا ٔطاتٟي ٔطىالت تمشيثاً ٞا ٚيشٚس ايٗ ٕٞٝ. است A، B، C، D، E ضأُ:  ٚيشٚسي ٞپاتيت

 (سشقاٖ سيشٚص،. )ضٛ٘ذ تثذيُ ٔضٔٗ ٘ٛع تٝ تٛا٘ٙذ ٔي B ٚ C ٚ D ٘ٛع وٝ

  A ٞپاتيت

 ضثيٝ ػالئٓ حاد ٚ ٘اٌٟا٘ي ضىُ تٝ ػالئٓ ضشٚع. است ٌٛاسش دستٍاٜ تٛسف ٔٙتمّٝ تيٕاسيٟاي خّٕٝ اص

 يا ٚ ٔاليٓ تٛا٘ذ ٔي ػالئٓ صسدي ٚ اسٟاَ دسد، دَ تٟٛع، اضتٟايي، تي تة، سشدسد، ػؿالت، دسد: آ٘فٛال٘ضا

 .ٔٛسد ٞضاس دٜ دس يه وطٙذٌي ٔيضاٖ .تاضذ ٞفتٝ 2 تا 1 ٔذت دس ضذيذ خيّي

 ساٍِي  5-14ضايؼتشيٗ سٗ ضيٛع  -

 سٚص(  21سٚص )ٔتٛسف  15-45دٚسٜ وٕٖٛ  -

 دٚسٜ ٚاٌيشي اص اٚاسف دٚسٜ وٕٖٛ تا چٙذ سٚص تؼذ اص ػالئٓ تاِيٙي  -

 ضأُ : Aػُّ ايداد ٞپاتيت  -

 خات ٚ ...  آِٛدٌي آب، غزا، ٔيٜٛ -

 تؼذ اص سيُ يا تالياي قثيؼي  -

 خٛسدٖ ٔاٞي خاْ يا ٘يٓ پختٝ اص آب آِٛدٜ  -

 ا٘ذٔيه است.  Aپاييٗ داس٘ذ ٚ ٞپاتيت ٔسافشت تٝ ٔٙاقمي وٝ سكح تٟذاضت  -

ٞاي  ٞاي داسٚٞاي ٔخذس تضسيمي ٚ ٕٞٛسىچٛاَ اخيشاً ٔٛاسدي اص قشيك ا٘تماَ خٖٛ، استفادٜ وٙٙذٜ -

 ٔشد ٘يض ٌضاسش ضذٜ است. 

  Dهپاتیت 

 ٕٞشاٜ است.  Bتا ٞپاتيت  ٔؼٕٛال -



 ٞاي تضسيك خٖٛ ٔىشس ٚ ...  دس ٔؼتاداٖ تضسيمي، ٌيش٘ذٜ -

  Bهپاتیت 

 آِٛدٌي ٚيشٚسي وثذي  -

 ساٟٞاي ا٘تماَ  -

 تٕاس خٙسي ٔحافظت ٘طذٜ )تذٖٚ وا٘ذْٚ(  -

 ٞاي خٛ٘ي  خٖٛ ٚ فشآٚسدٜ -

 استفادٜ اص سشً٘ ٚ سٛصٖ ٔطتشن تشاي تضسيك ٔٛاد  -

 استفادٜ اص ٚسايُ غيشتٟذاضتي ٚ استشيُ ٘طذٜ تشاي خاِىٛتي، سٛساخ وشدٖ ٌٛش -

 شيك تٙذ ٘اف( ٚ ػٕذتاً دس حيٗ صايٕاٖ اص ٔادس آِٛدٜ )اص ق -

 ( Low.riskتضاق ) -

 ٔا٘ذ. سٚص تالي ٔي 7-10ٚيشٚس سٚي اضياء دس ٔحيف تمشيثاً تٝ ٔذت  -

 ٔاٜ( 1-6سٚص ) 30-180دٚسٜ وٕٖٛ : 

 : B هپاتیت هاي نشانه و عالئن

  سآِ ظاٞشاً ٚ ػالٔت تذٖٚ:  ٘الُ

 ٚصٖ، واٞص اضتٟايي، وٓ اسٟاَ، استفشاؽ، ٚ تٟٛع آ٘فٛال٘ضا، ضثٝ ٚ ٔذت وٛتاٜ ٘اخٛضي:  تيٕاس

 ٔضٔٗ، ٞپاتيت پٛست، خاسش ،(سً٘ صسد ادساس ٚ پشيذٜ سً٘ ٔذفٛع چطٓ، سفيذٜ صسدي) يشلاٖ

 . وثذ سشقاٖ ٚ سيشٚص

 وثذ ٔضٔٗ تيٕاسي تٝ يؼٙي ٔا٘ٙذ ٔي تالي ٔضٔٗ ٘الُ ٚ حأُ ٚيشٚس تٝ آِٛدٜ افشاد دسغذ 10-2

 .داسد ٚخٛد افشاد ايٗ اص ٚيشٚس سشايت احتٕاَ ٕٞيطٝ ٚ ضٛ٘ذ ٔي دچاس

 ٞپاتيت تٝ( ضذٜ ٔتِٛذ تاصٜ ٞاي تچٝ ٚيژٜ تٝ) ٚيشٚس ايٗ تٝ آِٛدٜ وٛدواٖ ايٙىٝ احتٕاَ ٔتأسفا٘ٝ

 .است صياد تسياس ضٛ٘ذ، ٔثتال ٔضٔٗ

  دسٔاٖ ٚ تطخيع

 ( حاَ ضشح) ٞسيتٛسي

  تاِيٙي ػالئٓ



% 95 دس. ضٛد ٔي ظاٞش ػالئٓ ضشٚع اص لثُ ٞفتٝ 2-7 يؼٙي وٕٖٛ دٚسٜ دس( HBS Ag) آصٔايطٍاٞي

 . است ٔثثت HBS Ag صسدي ٚ تيٕاسي ضشٚع دس تيٕاساٖ

 .ٞستٙذ ٔثثت HBS Ag ٕٞٛاسٜ تيٕاساٖ دسغذ 10-2

HBC Ag ٞپاتيت ػفٛ٘ت خٟت اػتٕاد لاتُ ٔاسوش B ضٛد ٔي ٔثثت ػالئٓ ضشٚع صٔاٖ دس ٚ است. 

 . ٘يست ضذيذ ايٟٙا دس وثذ تٛسْ چٖٛ ٘ذاس٘ذ، دسٔاٖ تٝ ٘ياص B ٞپاتيت افشاد اص تسياسي

 .ٕ٘ايٙذ ٔشاخؼٝ تخػػي ٔشاوض تٝ تايذ اِثتٝ وٝ داس٘ذ دسٔاٖ تٝ ٘ياص ا٘ذوي تؼذاد

  سازي هصوى

 6 ٚ ٔاٍٞي 2 تِٛذ، تذٚ دس وطٛسي ساصي ايٕٗ تش٘أٝ قثك وٛدواٖ ٚاوسيٙاسيٖٛ تؼذ تٝ 72 ساَ اص

 . ضٛد ٔي ا٘داْ ٔاٍٞي

  ٔاٜ 0ٚ1ٚ6 ٚاوسٗ تضسيك سٝ خكش ٔؼشؼ دس ٌشٟٚٞاي دس

 .ضٛد چه Ab تيتش ٚاوسٗ، سْٛ ٘ٛتت اص تؼذ ٔاٜ سٝ

  هواجهه از پس

  ٔثثت HBS Ag ٔادس اص ضذٜ ٔتِٛذ ٘ٛصاد -1

Ig ّٝ( داسد وٕي اثش تؼذ ساػت48) تِٛذ اص تؼذ تالفاغ 

 (تِٛذ تذٚ اَٚ سٚص 7 قي) ٚاوسٗ

 .ضٛد تشسسي تايذ ٔاٍٞي 15 ٚ ٔاٍٞي 6 دس HBS Ag ٘ظش اص ٘ٛصادي چٙيٗ

 ( ٔخاقي ـ پٛستي) آِٛدٜ خٖٛ تا ٔٛاخٟٝ -2

Ig اَٚ ساػت 24 ػشؼ دس  

  تٕاس اص پس سٚص 7 حذاوثش ظشف ٚاوسٗ

  ٔثثت ٔٛسد تا خٙسي تٕاس اص پس ٔٛاخٟٝ -3

Ig (ضٛد تىشاس تؼذ ٔاٜ 3 ساتكٝ ادأٝ اٌش) تٕاس اص پس سٚص 14 ظشف 

  ضٛد ٕ٘ي ٔٙتمُ تيٕاسي وٝ ساٟٞايي



 ايٗ تش ٍٕٞي ِٚي. است ٔا٘ذٜ تالي تحث لاتُ ٔٛؾٛع ػٙٛاٖ تٝ ٞٙٛص ضيشدٞي،:  ٔادس ضيش تا تغزيٝ

 ضذٜ خذا ضيش ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٚيشٚس. ٘يست ٞپاتيت تشاي اغّي ا٘تماَ ساٜ ضيشدٞي وٝ داس٘ذ اضاسٜ ٘ىتٝ

. دٞذ ٘طاٖ سا تيٕاسي ا٘تماَ خكش وٝ است ٘ثٛدٜ تٛخٝ لاتُ وافي ا٘ذاصٜ تٝ ٚيشٚس سكح ِٚي است

 (.وشد لؿاٚت تٟٙايي تٝ ضيشدادٖ ٔٛسد دس تٛاٖ ٕ٘ي است ٘ضديه تسياس ٘ٛصاد ٚ ٔادس ساتكٝ چٖٛ)

 ٌيشي تا ٔادس است ِٚي اٌش خٛاست اص قشيك سيٙٝ ضيشدٞي داضتٝ تاضذ:  تٝ ٞش حاَ تػٕيٓ -

ٞاي خٛد سا لثُ اص ٞش تاس ضيشدٞي، تشسسي وٙذ )ٞشٌٛ٘ٝ تشن، يا خٛ٘شيضي( ضيشدٞي  ٘ٛن سيٙٝ -

 لكغ ٌشدد. 

 وٙذ، ٘ٛصاد سا اص ضيش تٍيش٘ذ. دس صٔا٘ي وٝ وٛدن ضشٚع تٝ د٘ذاٖ دس آٚسدٖ ٔي -

 الذأات الصْ  -

 سػايت ٘ىات تٟذاضتي ٚ استفادٜ اص ٚسايُ ضخػي تٝ قٛس خذاٌا٘ٝ  -

 خذس )استٙطالي( ، سشً٘ يىثاس ٔػشف ػذْ تضسيك ٔٛاد ٔ -

 ٚاوسيٙاسيٖٛ تٝ ٔٛلغ اػؿاي خا٘ٛادٜ  -

 ٌشدد.  سػايت ٘ىات الصْ دس ٞش الذأي وٝ ٔٙدش تٝ سٛساخ ضذٖ پٛست ٔي -

 استفادٜ اص وا٘ذْٚ  -

 ٞاي ِثٙي وٓ چشب، ٕ٘ه وٓ،  سٍٟ٘اي ٔػٙٛػي  تغزيٝ ٔٙاسة : اِىُ وٓ، چشتي وٓ، فشآٚسدٜ -

سد ٌٛضت ٚ لٙذ )ٔذسوي داَ تش تذتش ضذٖ ٚخٛد ٘ذاسد(، غالت، غزاٞاي ٚ دس ٔٛ ٍٟ٘ذاسي غزا وٓ

 ٞا تيطتش . داس ٚ ٔيٜٛ حاٚي فيثش تيطتش ٚ سثضيدات  غالف

ٞا: تٟتش است ايٗ ٔٛاد اص غزاي قثيؼي سٚصا٘ٝ تأٔيٗ ضٛد ِٚي اٌش  ٔىّٕٟاي ٔٛاد ٔؼذ٘ي ٚ ٚيتأيٗ

 اضتٟاي فشد وٓ ضذٜ است  ٔػشف ايٗ ٔٛاد ٔفيذ است. 

 داسٚيي تذاخُ است ٕٔىٗ چٖٛ. ضٛد ٔطٛست ٔتخػع پضضه تا حتٕاً: ٌياٞي دسٔاٖ ٔٛسد سد

 .تاضٙذ داضتٝ

  Cهپاتیت 

 ، ٘يض غادق است. Cٌفتٝ ضذ، دس ٔٛسد ٞپاتيت  Bوّيٝ ٔكاِثي وٝ دس ٔٛسد ٞپاتيت  -

 ساٟٞاي ا٘تماَ  -

 ساٟٞاي پيطٍيشي  -



 الذأات الصْ  -

 ٞا  ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ -

 تفاوتها 

 ضٛد  دسغذ ٔٛاسد ٔضٔٗ ٔي C 80ٞپاتيت  -

 ٚاوسٗ ٘ذاسد  Cٞپاتيت  -

 تيطتش است.  HIVتا  Cاستثاـ ٞپاتيت  -

 وٕتش است.  Bسشايت خٙسي ٘سثت تٝ ٞپاتيت  -

 است. Cٞاي تؼذ اص تضسيك خٖٛ، ٞپاتيت  دسغذ ٞپاتيت 95-70 -

 دسغذ تٟثٛدي قٛال٘ي ٔذت داس٘ذ.  25دسٔاٖ تسياس پشٞضيٙٝ است ٚ فمف  -

 

 اوریوى

 فػُ دس تيٕاسي ايٗ وٝ است، ايٕٙساصي ٚسيّٝ تٝ پيطٍيشي لاتُ ٚ حاد ٚيشٚسي تيٕاسي اٚسيٖٛ

 .است تشخٛسداس تيطتشي ضيٛع اص تٟاس ٚ صٔستاٖ

 عالین بیواري 

 ٔي ػاسؼ سشدسد ٚ تة حاِي، تي تضالي، ٞاي تشضح يا ٚ ٚيشٚس تا تٕاس اص تؼذ ٞفتٝ 3 حذٚد

 دٚ يا ٚ يىكشفٝ غٛست تٝ تٙاٌٛش غذد تخػٛظ تضالي، غذد تٛسْ ٚ دسد ٔؼَٕٛ قٛس تٝ ٚ ٌشدد

 ٔي خاسج ٚ تاال قشف تٝ سا ٌٛش ٚ وٙذ ٔي پش سا ٌٛش صيش فه صاٚيٝ ٌاٞي وٝ ضٛد ٔي ظاٞش قشفٝ

 دسد تشش ٔٛاد خٛسدٖ اص تؼذ. ضٛد ٔي تشقشف سٚص 3-7 ػشؼ دس ٚ تتذسيح تٙاٌٛضي غذد تٛسْ. سا٘ذ

 .ياتذ ٔي افضايص ٘احيٝ

 توصیه هاي الزم

 ٗچٖٛ ضٛ٘ذ ٚاوسيٙٝ ٔحذٚدي ٌشٜٚ فمف اٌش. وٙذ ٔي پيطٍيشي اٚسيٖٛ تيٕاسي اص ٚاوس 

 ايٕٗ لثُ اص وٝ افشادي دس تتذسيح ٚاوسٗ اثش وٝ آ٘دا اص ٚ ٞستٙذ آِٛدٜ خأؼٝ افشاد تيطتش

 اٚسيٖٛ تيٕاسي اثش دس ػٛاسؼ تشٚص ضا٘س تضسٌساِي سٗ دس ٚ ياتذ ٔي واٞص ا٘ذ ضذٜ

 . است تيطتش



 اص تؼذ سٚص 9 تا تٙاٌٛضي غذد تٛسْ اص لثُ سٚص 7 اص تاضٙذ، ضذٜ اٚسيٖٛ دچاس وٝ وٛدوا٘ي 

 .وٙٙذ اختٙاب ٔذسسٝ يا ٚ ٟٔذوٛدن تٝ سفتٗ اص تايذ تيٕاسي، ضشٚع

 

 دیفتري

 يا ٔخاـ ٌاٞي ٚ تيٙي حٙدشٜ، ٞا، ِٛصٜ اتتالي تاػث وٝ است تاوتشي اص ٘اضي حاد تيٕاسي ديفتشي

 .ضٛد ٔي تذٖ پٛست

 بیواريعالین 

 فشق ػالئٓ دسٌيشي، ٔحُ تٝ تستٝ ٚ خفيف تة. ضٛد ٔي ظاٞش ػالئٓ تيٕاس تا تٕاس اص تؼذ سٚص 5-2

 ٔي پٛضيذٜ سٍ٘ي، خاوستشي غطاي تا ٚ ضذٜ تضسي ضذت تٝ ٞا ِٛصٜ حّك، اتتالي دس. وٙذ ٔي

 ِٙفاٚي غذد تضسٌي تا حّك، ديفتشي. دٞذ ٔي سخ خٛ٘شيضي وارب غطاي ايٗ وشدٖ خذا تا وٝ. ضٛ٘ذ

. وٙذ خفٍي ايداد ٚ ضذٜ ٞٛايي ساٟٞاي سٚي فطاس تاػث تٛا٘ذ ٔي ٌاٞي ٚ است ٕٞشاٜ ٌشدٖ

. ضٛد ٔي خفٍي ٚ حٙدشٜ ٌشفتٍي تاػث سشيغ خيّي وٝ است حٙدشٜ ديفتشي حاِت، خكش٘اوتشيٗ

 ايٗ دس ٔٛخٛد ٔيىشب اص ٔتشضحٝ سٓ اص ٘اضي تيطتش ديفتشي ٔيىشب اص ٘اضي ٞاي ؾايؼٝ خكش

 ٚ ٔشوضي اػػاب سيستٓ ٚ لّثي ٟٔٓ ػٛاسؼ ايداد تاػث خزب اص تؼذ ٞفتٝ چٙذ وٝ است ٞا ؾايؼٝ

 .ضٛد ٔي ٔحيكي اػػاب يا

 توصیه هاي الزم

 ٗٔيىشب ػّيٝ ايٕٙساصي آٖ اص ٘اضي ػٛاسؼ ٚ ديفتشي تيٕاسي تا ٔثاسصٜ ساٜ ٔٛثشتشي 

 . است ديفتشي

 اسخاع پضضه تٝ ٚلت فٛت تذٖٚ ٚ سشيؼتش چٝ ٞش سا تيٕاس تاال ػالئٓ ٔطاٞذٜ غٛست دس 

 . دٞيذ

 تٝ ا٘تماَ لاتُ تيٕاسي تاضيذ ٘ذاضتٝ تيٕاس اص ٞٓ سش پطت ٔٙفي وطت سٝ وٝ صٔا٘ي تا 

 پيطٍيشي تٕاس، ٔٛاسد وشدٖ ٔحذٚد ٚ اٚ دسٔاٖ ٚ تيٕاس خذاساصي تا تٙاتشايٗ. است ديٍشاٖ

 . است پزيش أىاٖ تيٕاسي اص

 ٝضٛ٘ذ ٔؼايٙٝ پضضه تٛسف تايذ ا٘ذ وشدٜ پيذا تٕاس ديفتشي دچاس تيٕاس تا وٝ افشادي وّي  . 

 

 سرخجه



 ٔي تشٚص خّذي تثٛسات ٚ تة تا وٝ است پيطٍيشي لاتُ ٚ حاد ٚيشٚسي تيٕاسيٟاي اص يىي سشخدٝ

 .وٙذ

 .داسد ٚخٛد تيٕاس ٔذفٛع ٚ ادساس خٖٛ، دس ٕٞچٙيٗ ٚ حّك ٚ دٞاٖ تشضحات دس سشخدٝ ٚيشٚس

 ٔيشٚد تيٗ اص حشاست ٚ ا٘دٕاد اثش دس سشخدٝ ٚيشٚس. 

 دليمٝ 30 دس سا٘تيٍشاد دسخٝ 56دسدٔاي. 

 دليمٝ 4 دس سا٘تيٍشاد دسخ70ٝ دٔاي دس. 

 ٔيشٚد اصتيٗ دليم2ٝدس سا٘تيٍشاد دسخ100ٝ دٔاي ٚدس. 

 عالین بیواري

 ايٗ ٌشدد، ٔي ػاسؼ تة ٚ تيٙي آتشيضش ػالئٓ سشخدٝ، تيٕاسي تٝ ٔثتالي فشد تا تٕاس اص تؼذ ٞفتٝ 3-2

 لثُ. ضٛد ٕ٘ي ديذٜ ٘ٛس اص تشس ٚ است ٔاليٕتش ٔٛسد ايٗ دس ّٔتحٕٝ ٚسْ ٚ است سشخه اص ٔاليٕتش تيٕاسي

 غذد ٚ ٔخاقي ٞاي ؾايؼٝ تذٖ، تٕاْ ٚ تٙٝ تٝ آٖ تذسيدي ٌستشش ٚ غٛست دس خّذي تثٛسات تشٚص اص

 ظاٞش تٙٝ دس خّذي تثٛسات ٚلتي. ٔا٘ٙذ ٔي تالي ٞفتٝ يه تشاي غذد ايٗ. ضٛ٘ذ ٔي ظاٞش سش پطت ِٙفاٚي

 دس ٚ تاضٙذ ٔي ٔخّٕه تٝ ضثيٝ ٚ تٛدٜ صتش تٙٝ دس ٞا، ؾايؼٝ ايٗ. ضٛ٘ذ ٔي ٔحٛ غٛست دس آٟ٘ا ضٛ٘ذ ٔي

. سٚد ٔي تيٗ اص سْٛ سٚص تا ٚ تٛدٜ خفيف يا ٚ ٘ذاسد ٚخٛد يا تة سشخه، تشػىس. سٚ٘ذ ٔي تيٗ اص سْٛ سٚص

 .٘يستٙذ سايح حاِي تي ٚ سشدسد اضتٟايي، تي سشخه ػىس تٝ سشخدٝ دس

 ((CRSٔادسصادي سشخدٝ سٙذسْ

 ٘مع چٙذ يا يه داساي ا٘ذ ضذٜ ٔثتال سشخدٝ تٝ حأٍّي اَٚ ٔاٞٝ سٝ دس وٝ ٔادسا٘ي اص ضذٜ ٔتِٛذ ٘ٛصاداٖ

 : ضأُ وٝ ٞستٙذ تِٛذ ٍٞٙاْ دس

 ٌشدد ٔي ٔٙدش وٛسي تٝ وٝ تيٙايي ٘مع-

 (وشي) ضٙٛايي ٘مع-

 لّثي ٘مايع-

 رٞٙي ٔا٘ذٌي ػمة-

 ( وٕتش تشٚص تا)  ٔغضي فّح-

 .وٙٙذ ٔي پيطشفت وٙذ سادٜ واسٞاي ٚ سفتٗ ساٜ دسفشاٌيشي CRS تا وٛدواٖ ايٗ اص تؼذادي

 خٛ٘ي وٓ يا ٔٙٙژيت ، اِشيٝ رات ، اسٟاَ ، اي تغزيٝ ٔطىالت تِٛذ، وٓ ٚصٖ تا ٕٞشاٜ وٛدواٖ اص تؼذادي-

 .ٞستٙذ



 ٔطىالت تا وٛدواٖ است ضذٜ ديذٜ ٘يض تضسي قحاَ ٚ وثذ ٚ خٛ٘شيضي تٝ تٕايُ ٔٛلت، خٛ٘ي اختالالت-

 .وٙٙذ ٔي حاغُ تٟثٛدي تذسيح تٝ ٔؼٕٛالً فٛق

 يادٌيشي ٚ سفتاسي ضٙٛايي، ، تيٙائي ٔطىالت أا ٔيشسٙذ ٘ظش تٝ قثيؼي تِٛذ صٔاٖ دس ٘ٛصاداٖ ايٗ اص تؼؿي

 .ٌشدد ٔي پذيذاس وٛدوي صٔاٖ دس آٟ٘ا

 ٔثتال خٛا٘ي يا وٛدوي دٚساٖ دس است ٕٔىٗ وٝ ٞستٙذ دياتت تيٕاسي تٝ ٌشفتاسي خكش دس CRS تيٕاساٖ-

 .ٌشد٘ذ

 .٘ذاسد ٚخٛد ٔادسصادي سشخدٝ سٙذسْ خٟت اختػاغي دسٔاٖ ٞيچ

 

 توصیه هاي الزم

 ٖٕ٘ايٙذ خٛدداسي تايستي ٔي خّذي تثٛسات ٚ تة داساي تيٕاساٖ تا تٕاس اص حأّٝ ص  . 

 ٝػاسؾٝ تٟٙا ِٚي ياتذ ٔي تٟثٛد اي ػاسؾٝ ٌٛ٘ٝ ٞيچ تذٖٚ وٝ است خيٕي خٛش تيٕاسي سشخد 

. تياٚس٘ذ د٘يا تٝ ٔادسصادي سشخدٝ تا ٘ٛصادي است ٕٔىٗ وٝ است حأّٝ خإٟ٘اي دس آٖ خكش٘ان

 چٝ ٞش تايستي تاضذ داضتٝ تٕاس سشخدٝ دچاس تيٕاس تا اي حأّٝ خا٘ٓ وٝ غٛستي دس تٙاتشايٗ

 . ضٛد اسخاع پضضه تٝ سشيؼتش

 است آِٛدٜ ٔادس وٝ دٞذ ٘طاٖ ٚ ضٛد آصٔايص سشخدٝ تشاي تالفاغّٝ ٔادس سشْ، وٝ غٛستي دس 

 .است خٙيٗ ٔتٛخٝ خكشي

 ٘طاٍ٘ش ضٛد ٔثثت ضطٓ يا ٚ سْٛ ٞفتٝ ِٚي تاضذ، ٔٙفي تٕاس، اص تؼذ تالفاغّٝ سشْ وٝ غٛستي دس 

 ٞٓ خٙيٗ وٝ تاضذ ٕ٘ي ٔؼٙا ايٗ تٝ أش ايٗ ِٚي است ضذٜ آِٛدٜ تٕاس اص تؼذ ٔادس وٝ است آٖ

 ٘طذٜ آِٛدٜ ٔادس وٝ است ايٗ ٘طاٍ٘ش تاضذ ٔٙفي ٔادس سشْ آصٔايص تاس ٞش دس اٌش. است ضذٜ آِٛدٜ

 . ٘يست خٙيٗ ٔتٛخٝ خكشي ِزا ٚ است

 خٙيٗ دس ػالئٓ تشٚص اص است ٕٔىٗ حأٍّي اٚايُ دس تٕاس، اص تؼذ تاال، دٚص تا ايٌّٕٙٛٛتِٛيٗ دسيافت 

 .است ٘طذٜ ثاتت اثش ايٗ أا وٙذ خٌّٛيشي

  ٝٚاوسيٙاسيٖٛ تش ػّيٝ سشخدٝ اص اتتالي ص٘اٖ ٔستؼذ تٝ سشخدٝ خٌّٛيشي ٔي وٙذ دس ٘تيد

 حفاظت ٔي ضٛ٘ذ. CRSوٛدواٖ آ٘اٖ اص اتتال تٝ 

  ٘فش ٔستؼذ تٝ اتتالء تٝ سشخدٝ ٔي تاضٙذ. 2صٖ دس سٙيٗ تاسداسي  10اص ٞش 

 ٌ ٝٙشد٘ذ.ص٘اٖ دس استثاـ تا خإٟ٘اي تاسداس ٔطىٛن تٝ سشخدٝ تايستي ٚاوسي 

  ٚاوسٗ سشخدٝ دس صٔاٖ حأٍّي تٛغيٝ ٘طذٜ است ٚ ص٘اٖ ٚاوسيٙٝ ضذٜ تا ٞفتٝ چٟاسْ پس اص

 ٚاوسيٙاسيٖٛ تايستي اص حأٍّي خٌّٛيشي ٕ٘ايٙذ.



 ٌٝشدد تّميح ايٌّٕٛ٘ٛٛتيٗ ٘ثايستي تٝ ص٘اٖ تاسداس ٔطىٛن تٝ سشخد. 

 ٚاوسٗ دسيافت ٕ٘ايٙذ ٔادساٖ دس صٔاٖ ضيشدٞي ٔي تٛا٘ٙذ. 

  ٝتٝ ياد داضتٝ تاضيذ وٝ اٌش فمف ٌشٜٚ ٔحذٚدي ػّيٝ تيٕاسي سشخدٝ ايٕٗ ضٛ٘ذ ٚ ايٕٙساصي آٖ ت

غٛست سشاسشي دس وطٛس غٛست ٍ٘يشد، خيّي سشيغ افشاد خأؼٝ تا ٚيشٚس آِٛدٜ ٔي ضذٜ ٚ اص آ٘دا 

اص  وٝ اثش ٚاوسٗ تتذسيح تا سٗ تّٛؽ وٓ ٔي ضٛد ِزا دس دٚساٖ تضسٌساِي ٚ سٗ حأٍّي وسا٘ي وٝ

ٔستؼذ تيٕاسي خٛاٞٙذ تٛد ٚ ٕٔىٗ است دس تٕاس تا فشد دچاس سشخدٝ،  لثُ ٚاوسيٙٝ ضذٜ ا٘ذ

 ٘ٛصادي تا سشخدٝ ٔادسصادي تٝ د٘يا تياٚس٘ذ. 

 

 سرخک

خّذ  سشخه يىي اص تيٕاسيٟاي ٚيشٚسي حاد ٚ لاتُ پيطٍيشي تا ٚاوسٗ است وٝ تا تة تاال ٚ تثٛسات

 يه وٝ سشخه ٚيشٚس تٛسيّٝ وٝ است وٛدوي دٚساٖ حاد ػفٛ٘ي تيٕاسي يه سشخهٔطخع ٔي ضٛد. 

RNA VIRUS يا سشفٝ قشيك اص سشخه ٚيشٚس .ٔيٍشدد ايداد تاضذ ٔي ٚيشٚسٟا پاسأيىسٛ ٘ٛادٜ خا اص 

 .ضٛد ٔي ٔٙتمُ ديٍش ضخع تٝ ضخع اص ػكسٝ

 دساست.  خٟاٖ دس ٚاوسٗ تا پيطٍيشي لاتُ تيٕاسيٟاي تيٗ دس وٛدواٖ ٔشي ػأُ تضسٌتشيٗسشخه 

 سشخه ساٍِي 5 سٗ تا ٘طذٜ ايٕٗ وٛدواٖ ٕٞٝ”است،ػٕال پاييٗ ايٕٙساصي پٛضص وٝ وطٛسٞايي

 اتفاق داسد تش دس سا ٚٔيشٞا ٔشي تيطتشيٗ وٝ يىساَ صيش وٛدواٖ دس ٔٛاسد اص ٘يٕي تٝ ٘ضديه .ٔيٍيش٘ذ

 .ٔيافتذ

 

 عالین بیواري

 اص تؼذ ٚ ٌشدد ٔي ػاسؼ چطٓ ّٔتحٕٝ ٚسْ ٚ تيٙي آتشيضش سشفٝ، تة، تيٕاس تا تٕاس اص تؼذ سٚص 10 حذٚد

 ٔي سيٙٝ اص تاالتش لسٕتٟاي تٕاْ تٝ تتذسيح ٚ ضٛد ٔي ضشٚع غٛست ٚ ٌشدٖ اص خّذي تثٛسات سٚص، 3 حذٚد

 افضايص ٘اٌٟا٘ي تكٛس تة خّذي تثٛسات تشٚص تا. ٌيشد ٔي فشا سا تذٖ تٕاْ تؼذ ساػت 24 ػشؼ دس ٚ سسذ

 ٔي واٞص سشػت تٝ ػالئٓ پاٞا تٝ پٛستي ٞاي ؾايؼٝ سسيذٖ تا ٚ سسذ ٔي سا٘تيٍشاد دسخٝ 40/5 تا ٚ يافتٝ

 تٛخٛد ٘يض ٞا ؾايؼٝ دس خٛ٘شيضي تيٕاسي ضذيذ ٔٛاسد دس. ٕ٘ايذ ٔي فشٚوص تة ساػت، 24 ػشؼ دس ٚ. ياتٙذ

 .ضٛ٘ذ ٔي تضسي ٌشدٖ ٘احيٝ دس خػٛظ تٝ ِٙفاٚي غذد تيٕاسي ايٗ دس آيذ ٔي

 

 توصیه هاي الزم 



 تٟذاضت ٔشوض تٝ ٚ دٞيذ اسخاع پضضه تٝ سا وٛدن سشيؼتش چٝ ٞش تة ٚ خّذي تثٛسات ٔطاٞذٜ غٛست دس

 تا سشيؼتش چٝ ٞش تاضذ داضتٝ تٕاس سشخه، دچاس تيٕاس تا ٔستؼذي فشد وٝ غٛستي دس. ٕ٘ايٙذ ٌضاسش

 .ضٛد تّميح ٔاٍٞي18 دس ٚ ٔاٍٞي 12 دس تايذ( MMR) سشخه ٚاوسٗ. وٙيذ ٔطٛست پضضه

 وٛستٗ يا ٚ است ايٕٙي ٘مع دچاس يا ٚ تاضذ وشدٜ دسيافت خٖٛ ٌزضتٝ ٔاٜ 3 ػشؼ دس وٛدن غٛستي دس

 .فشٔاييذ خٛدداسي سشخه ٚاوسٗ تضسيك اص وٙذ ٔي ٔػشف

 

 سیاه سرفه

 .است تاسص تٙفسي دستٍاٜ اختالَ آٖ دس وٝ تاضذ ٔي تاوتشي اص ٘اضي حاد تيٕاسي سشفٝ سياٜ

 

 عالین بیواري

 ٚسْ ٔاليٓ، سشفٝ تيٙي، آتشيضش آٖ ػالئٓ وٝ ٕ٘ايذ، ٔي تشٚص تيٕاس فشد تا تٕاس اص تؼذ ٞفتٝ 1-3 تيٕاسي ايٗ

 تٝ وٝ ضٛ٘ذ ٔي ظاٞش ٞٓ سش پطت ٚ ضذيذ ٞاي سشفٝ ٞفتٝ 1-2 اص تؼذ ٚ تاضذ ٔي  خفيف تة ٚ ّٔتحٕٝ

 ػاسؼ استفشاؽ ضذيذ، ٞاي سشفٝ ٌٛ٘ٝ ايٗ اص تؼذ ٚ سسذ ٔي ٌٛش ضٟيك غذاي تا تٛاْ ػٕيك دْ د٘ثاِص

 اضه چطٕٟا، تشآٔذٌي ّٔتحٕٝ، صيش خٛ٘شيضي تٝ است ٕٔىٗ وٝ ٞستٙذ ضذيذ آ٘مذس ٞا سشفٝ. ٌشدد ٔي

 ِٚي ياتٙذ ٔي واٞص تتذسيح ػالئٓ وطذ ٔي قَٛ ٞفتٝ 2-4 حذٚد ٔشحّٝ ايٗ. ضٛد ٔٙدش...  ٚ فتك ٚ سيضش

 .ياتذ ٔي ادأٝ وٕتشي ضذت تٝ ٔاٜ چٙذ تشاي سشفٝ

 

 توصیه هاي الزم

 . است تيٕاسي ايٗ ػّيٝ ايٕٙساصي آٖ ػٛاسؼ ٚ سشفٝ سياٜ تا ٔثاسصٜ ٘ٛع ٔٛثشتشيٗ

 . وٙيذ ٔطٛست پضضه تا سشيؼتش چٝ ٞش تاضذ فٛق ػالئٓ داساي وٛدوي وٝ غٛستي دس

 ٞفتٝ 2 تا تاضذ، ٘طذٜ ٔػشف داسٚ اٌش ٚ تاضٙذ خذا تميٝ اص اسيتشٚٔايسيٗ ضشٚع اص تؼذ سٚص 5 تا تايذ تيٕاساٖ

 . ضٛد سػايت خذاساصي تايذ ضذيذ ٞاي سشفٝ ضشٚع اص تؼذ

 آ٘تي تايذ ٘ضديه تٕاسٟاي تٕاْ تشاي( ٚاوسٗ ٘الع يا ٚ وأُ دسيافت) فشدي ايٕٙي حاِت ٚ سٗ ٚخٛد تا

 . ضٛد دادٜ تيٛتيه

 .ضٛ٘ذ ٚاوسيٙٝ وأُ تكٛس ساَ 7 صيش وٛدواٖ تايذ خا٘ٛادٌي تٕاسٟاي ٔثُ ٘ضديه، تٕاسٟاي دس



 

 سل

 ٔيىشب تٝ آِٛدٜ ٞٛاي تٙفس قشيك اص وٝ است دسٔاٖ لاتُ ٚ پيطٍيشي لاتُ ٚاٌيش تيٕاسيٟاي اص يىي سُ

 سا ٔيىشب ٚ وشدٜ آِٛدٜ سا ٞٛا ػكسٝ يا ٚ سشفٝ وشدٖ، غحثت قشيك اص تيٕاس افشاد. ٌشدد ٔي ايداد سُ

 .ٕ٘ايٙذ ٔي ٔٙتمُ

 عالین بیواري

 ػاسؼ تؼشيك ٚ ٔفشـ اضتٟايي تي ؾؼف، ٚصٖ، واٞص تة، تذٖ تٝ سُ ٔيىشب ٚسٚد اص تؼذ ٞفتٝ 3-1 حذٚد

 است ٕٔىٗ ٚ وطذ ٔي قَٛ ٞا ٞفتٝ تشاي تة ٕٞشاٜ تٝ وٝ است تيٕاسي تاسص ػالئٓ اص يىي سشفٝ. ٌشدد ٔي

 ِٙفاٚي غذد است ٕٔىٗ ٚ ضٛد ٔي ٘فس تٍٙي ٚ سيٙٝ لفسٝ ضذيذ دسد دچاس تيٕاس، ٌاٞي ٚ تاضذ آٚس خّف

 .ٌشد٘ذ ٔي اختالَ دچاس ٞٓ وّيٝ ٚ استخٛاٟ٘ا ٚ ٔغض ٔثُ تذٖ ٘ماـ سايش ٌاٞي ٚ ضٛ٘ذ تضسي تذٖ،

 توصیه هاي الزم

 ضٛد سػايت صيش ٔسائُ تايذ افشاد سايش ٚ وٛدواٖ تٝ سُ سشايت اص پيطٍيشي تشاي : 

 وٙذ ص٘ذٌي وافي ٞٛاي ٚ پش٘ٛس ٚ خذا اقالي دس تايذ تيٕاس . 

 خٛدداسي خذا ػٕٛٔي ٔؼاتش دس خٛد خّف سيختٗ اص ٚ تسٛصا٘ذ سيختٝ پاوتي دس سا خٛد خّف تيٕاس 

 . ٕ٘ايذ

 خٛد دٞاٖ خّٛي سشفٝ ٚ ػكسٝ ٍٞٙاْ دس ٚ ٕ٘ايذ استفادٜ دٞاٖ ٚ تيٙي ٔاسه اص أىاٖ غٛست دس 

 .٘طٛد پخص ٞٛا دس ٔيىشب تا تپٛضا٘ذ دستٕاَ تا سا

  ضذٜ اص آ٘دا وٝ تيٕاسي سُ لاتُ دسٔاٖ ٔي تاضذ تٙاتشايٗ تٝ ٔحؽ ٔطاٞذٜ ٞش وذاْ اص ٔٛاسد روش

 دس تاال تٝ ٔشاوض تٟذاضتي دسٔا٘ي ٚ يا خا٘ٝ ٞاي تٟذاضت اسخاع ٌشدد. 

  ٜدس غٛستي وٝ وٛدن ٔثتال تٝ تيٕاسي سُ تاضذ ٚ پضضه تشايص داسٚٞاي ؾذ سُ تدٛيض وشد

تاضذ، قثك دستٛس ػُٕ وٙيذ ٚ تذٖٚ اخاصٜ پضضه داسٚٞا سا وٓ ٚ صياد ٚ يا لكغ ٘فشٔاييذ ٚ تشاي 

 ٔٛثش تٛدٖ دسٔاٖ تا پاياٖ دٚسٜ دسٔا٘ي تا پضضه ٔؼاِح وٕاَ ٕٞىاسي سا داضتٝ تاضيذ. 

  دس پاٞا ٚ ِىٝ  وٝ تيٕاس ضٕا دس قَٛ دسٔاٖ دچاس صسدي، اختالَ تيٙايي، احساس ٌضٌضدس غٛستي

 ٞاي پٛستي ضذ، آٟ٘ا سا تا پضضه ٔشتٛقٝ دس ٔياٖ تٍزاسيذ. 

 

 فلج اطفال



 .ضٛد ٔي ٔطخع حاد ضُ فّح تا وٝ است، ٚيشٚسي حاد تيٕاسي پِٛيٛٔيّيت

 : ٚيشٚس

RNA سادٜ سضتٝ يه ٚيشٚس. تاضٙذ ٔي فّح ايداد تٝ لادس سٝ ٞش  .داسد ٚخٛد پِٛيٛ ٚيشٚس ٘ٛع سٝ 

 .داسد

 .است ٞا آ٘تشٚيشٚس ٌشٜٚ اص سٝ ٞش 

  ٞا ٚيشٚس اوٛ -1

 وٛوساوي ٚيشٚس -2

 عالین بیواري

 ضُ فّح تيٕاسي ٔٛاسد،% 1 حذٚد دس اقفاَ فّح ٚيشٚس تا آِٛدٌي ايداد ٚ تذٖ تٝ ٚيشٚس ٚسٚد اص تؼذ

 پيطشفت تيٕاسي اٌش. ٌشدد ٔي ايداد استفشاؽ ٚ تٟٛع سشدسد، حاِي، تي تة، اتتذا. ٌشدد ٔي ػاسؼ حاد

 وٝ غٛستي دس. دٞذ ٔي سخ ضُ فّح تذٖٚ يا پاٞا پطت ٚ ٌشدٖ سفتي ٚ اي ٔاٞيچٝ ضذيذ دسد وٙذ پيذا

 تستٝ. سسذ ٔي خٛد ضذت تيطتشيٗ تٝ سٚص 3-4 ػشؼ دس ٚ است لشيٙٝ ٘ٛع اص تاضذ ضذٜ ػاسؼ ضُ فّح

 وٝ غٛستي دس ٚ ضٛ٘ذ ٔي دسٌيش تيطتش پا ٚ دست ػػة اِثتٝ. وٙذ ٔي فشق ػالئٓ دسٌيش ػػة تٝ

 غٛست ايٗ دس وٝ است ٕٔىٗ ٚ وٙذ ٔي تشٚص ٘يض تٙفس ٚ تّغ دس اضىاَ تاضٙذ، ضذٜ دسٌيش ٔغض اػػاب

 دس ٔختػشي تٟثٛد است ٕٔىٗ أا ضٛد ٕ٘ي ديذٜ وأُ تكٛس قثيؼي حاِت تٝ تشٌطت تاضذ وطٙذٜ

 .ٌشدد ٔطاٞذٜ ٞفتٝ چٙذ ػشؼ دس اػؿاء فّح

 توصیه هاي الزم

 تٍيشيذ خذي سا اقفاَ فّح وٙٙذٜ ٘اتٛاٖ أا پيطٍيشي لاتُ تيٕاسي ػّيٝ وٛدواٖ ايٕٗ ساصي . 

 ٜٚضشوت فؼاال٘ٝ اقفاَ، فّح ػّيٝ ايٕٙساصي تسيح دس وطٛسي تش٘أٝ قثك ايٕٙساصي تش ػال 

 . ٌشدد وٗ سيطٝ وأُ تكٛس خٟاٖ ٕٞچٙيٗ ٚ ػضيضٔاٖ وطٛس اص تيٕاسي ايٗ تا وٙيذ

 اص لثُ وٙذ، ٔي ٔػشف وٛستٗ ٔثُ داسٚيي يا ٚ است ايٕٙي ٘مع دچاس وٛدوي وٝ غٛستي دس 

 . ٌشدا٘يذ ٔكّغ سا پضضه اقفاَ فّح ٚاوسٗ تدٛيض

 ٝتشاي ِزا است، ضذٜ ؾؼيف ص٘ذٜ ٚيشٚس حاٚي اقفاَ، فّح ٚاوسٗ چٖٛ وٝ تاضيذ داضتٝ ياد ت 

 .ضٛد استفادٜ ٘ثايستي حأّٝ خإٟ٘اي

 

 آبله هرغاى



 ٔطخع داس خاسش پٛستي ٞاي ؾايؼٝ ٚ تة ٘اٌٟا٘ي ضشٚع تا وٝ است ٚيشٚسي حاد تيٕاسي ٔشغاٖ آتّٝ

. ٌشدد ٔي ٔٙتمُ غيشٔستميٓ قشيك تٝ يا ٚ ٔستميٓ تٕاس قشيك اص ا٘ساٖ تٝ ا٘ساٖ اص تيٕاسي. ضٛد ٔي

 .وٙذ ٔي تشٚص تيٕاسي آِٛدٌي اص تؼذ ٞفتٝ 3-2

 بیواريعالین 

 خّذي تثٛسات ساػت چٙذ ػشؼ دس ٚ ضٛد ٔي ضشٚع ٘اٌٟا٘ي تة ٚ خفيف سشدسد ؾؼف، تا تيٕاسي

 اص تؼذ ٚ ضٛد ٔي خٕغ ٔايغ ٞا ؾايؼٝ ايٗ داخُ سٚص 2-3 ػشؼ دس ٚ ضٛ٘ذ ٔي ظاٞش تشخستٝ، ٚ غاف

 سش، پٛست غٛست، تٝ ٚ ضذٜ ظاٞش تٙٝ ٚ تغُ صيش اص ٞا ؾايؼٝ. تٙذ٘ذ ٔي وثشٜ ٚ ضذٜ خطه سٚص چٙذ

 ٚ غاف پٛستي ٞاي ؾايؼٝ. وٙٙذ ٔي سشايت تٙاسّي ٘احيٝ ٚ پا ٚ دست چطٓ، ّٔتحٕٝ ٚ دٞاٖ ٔخاـ

 .داس٘ذ خاسش ٚ تٛدٜ ديذٖ لاتُ ضذٜ، ياد ٘ماـ دس صٔاٖ ٚاحذ دس تستٝ، وثشٜ ٚ تاِٚي تشخستٝ،

 خٛدتخٛد اي ػاسؾٝ ٌٛ٘ٝ ٞيچ تذٖٚ ٔؼَٕٛ، تكٛس ٚ تٛدٜ تضسٌساالٖ اص تش خٛضخيٓ وٛدواٖ دس تيٕاسي

 ٞاي ؾايؼٝ ٔحُ دس تاضذ، ٘يأذٜ تٛخٛد ثا٘ٛي ػفٛ٘ت خاسا٘ذٖ اثش دس وٝ غٛستي دس. ياتٙذ ٔي تٟثٛدي

 ٔي ٘ظش تٝ پشيذٜ سً٘ ٔختػشي يافتٗ تٟثٛد اص تؼذ ٞا ؾايؼٝ خاي فمف ٚ ضذ ٘خٛاٞذ ايداد اي ٌٛدٜ

 .ٌشدد ٔي قشف تش ٔذتٟا اص تؼذ ٞٓ آٖ وٝ سسذ،

 توصیه هاي الزم

 دٞيذ اسخاع پضضه تٝ فشغت اِٚيٗ دس تايستي سا تيٕاس . 

 وٛدن خذاساصي تٙاتشايٗ است، سشايت لاتُ آٖ اص تؼذ سٚص 5 تا ظٟٛس، اص لثُ سٚص 5 اص تيٕاسي 

 وٝ غٛستي دس. است فايذٜ تي خا٘ٛادٜ اػؿاي سايش تٝ سشايت اص خٌّٛيشي تشاي تطخيع اص تؼذ

 ٚ ايٌّٕٙٛٛتِٛيٗ تيٕاس، وشدٖ خذا تش ػالٜٚ تايذ داسد، ٚخٛد ايٕٙي ٘مع تا فشدي ٔٙضَ دس

 . ضٛد تضسيك ايٕٙي ٘مع دچاس فشد تٝ( دستشسي غٛست دس) ٔشغاٖ آتّٝ ٚاوسٗ

 وٙيذ ٔٙغ ٔذسسٝ تٝ سفتٗ اص سا وٛدن ٞا ؾايؼٝ تستٗ وثشٜ تا يا ػالئٓ ظٟٛس اص تؼذ سٚص 5 تا. 

  ٖدس غٛستي وٝ ٘ٛصادي اص ٔادس دچاس آتّٝ ٔشغاٖ تٝ د٘يا آٔذٜ تاضذ، پضضه وٛدواٖ سا دس خشيا

 ٔٛؾٛع لشاس دٞيذ. 

  ٘اخٗ ٞاي تيٕاس سا وٛتاٜ وٙٙذ، تا تا خاسا٘ذٖ ؾايؼٝ ٞاي تاػث خٛ٘شيضي ٚ ا٘تطاس آٟ٘ا ٘طذٜ ٚ اص

 ػفٛ٘ت ٞاي ثا٘ٛيٝ پيطٍيشي تٝ ػُٕ آيذ. 

 ْتشدٜ ٚ تا آب ٚ غاتٖٛ تٕاْ تذٖ اٚ سا خٛب تطٛييذ.  تيٕاس سا سٚصا٘ٝ تٝ حٕا 

 ٗتٕاِٙذ ٚ ٔٛاظة تاضٙذ وٝ آٖ سا تٝ اضتثاٜ  دس غٛست خاسش سٚي تذٖ تيٕاس، اص ٔحَّٛ واالٔي

 .٘خٛسا٘ٙذتٝ وٛدن 

 



 

 

 

 

 

 


