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اُدای خّن
اُدای زٌدگی
تْیِ شذُ در ٍاحذ بْذاشت حزفِ ای

ر ٍ ض ي ا س ت ٍ ق ت ی س خ ي ا س س ال ه ت خ َ ى ت ِ ه ي ا ى ه ی آ ي ذ ،
هٌظَر ايي است كِ تشريق خَى ،تِ تيوار دريافت كٌٌذُ ی
خ َ ى  ،ص ذ ه ِ ا ی ً ش د ُ ٍ د ر ع ي ي ح ا ل س ال ه ت ا ّ ذ ا ك ٌ ٌ ذ ُ
خَى ر ا ًيش تِ خطز ًوی اًذاسد.
تِ هفَْم ديگز پذيزش اّذاكٌٌذُ هٌاسة ٍ دارای ضزايط
ال س م ٍ ه ط ا ت ق ت ا ا س ت ا ً ذ ا ر د ّ ا ی ه ل ی س ا س ه ا ى ا ً ت ق ا ل خ َ ى
ايزاى تِ هٌظَر تاهيي خَى سالن جْت جلَگيزی اس تزٍس
عَارض اًتقال خَى ٍ تيواری ّای هٌتقلِ اس طزيق اًتقال
خَى تِ گيزًذگاى ٍ ًيش اطويٌاى اس ايي كِ اّذای خَى
تزای اّذا كٌٌذُ ظزری ًذاضتِ تاضذ ،است .اس ايي رٍ
تواهی هزاكش اّذای خَى ،تزای داٍطلثاى ضزايطی را در هذ
ًظز دارًذ.
ا ّ ذ ا ك ٌ ٌ ذ ُ ت ا ي ذ د ر ض ز ا ي ط خ َ ب ٍ د ر ٍ ظ ع ي ت س ال ه ت
جسواًی ٍ رٍاًی تاضذّ .وچٌيي ٍظعيت رٍحی داٍطلة در
ٌّگام اّذای خَى خيلی هْن است ٍ تايذ اس ايي ًظز
آ ه ا د گ ی ال س م ج ْ ت ا ّ ذ ا ی خ َ ى ر ا د ا ض ت ِ ت ا ض ذ .

جّصيَ ىی طّد پس از اُدای خّن ،ةَ ىدت 15
دكيلَ در ىرم خّن گيری اشحراذث کٍيد و
ٌّطيدٌی و خّراکی کَ در اخحيار طيا كرار ىی
گيرد ،ىيم کٍيد .ةَ دشحی کَ از آن خّن گرفحَ
طده فظار وارد ٌکٍيد و ذداكم جا  4شاعث پس از
آن ةا آن دشث ةار شٍگيً ةهٍد ٌکٍيد.

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس
مرداد ماه 1396

اًتخبة بب شوب است!
اگز فىز هی وٌیذ وِ ًببیذ خَى اّذا ًوبییذ هی تَاًیذ یىی اس هزاحل سیز
را اًتخبة وٌیذ:
الف :هی تَاًیذ هحل اّذا خَى را بب اختیبر خَد تزن ًوبییذ.
ة :هی تَاًیذ بب پششه اّذا وٌٌذگبى در اتبق هصبحبِ بطَر خصَصی گفتگَ
وزدُ ٍ راٌّوبئی ّبی السم را دریبفت ًوبییذ.
ج :اطالع رسبًی تلفٌی  call back :هی تَاًیذ بب فزصتی وِ سبسهبى اًتمبل
خَى ایزاى در اختیبر شوب لزار هی دّذ پس اس اّذای خَى بِ هب اطالع
دّیذ تب اس خَى شوب استفبدُ ًىٌین ( پششه هصبحبِ وٌٌذُ سیستن
خَد حذفی هحزهبًِ رابزایتبى تَضیح هی دّذ).
داٍطلببى هعبف شذُ بب عذم اّذای خَى خَدً ،مش هسئَالًِ ٍ اخاللی خَد را
در سالهت جبهعِ ٍ بیوبراى ایفب هی ًوبیٌذ .اّذای خَى در شزایط

سالمتی شما  ،آرزوی ما

هعبفیت اس اّذای خَى ،اّذای سًذگی ًبَدُ بلىِ تْذیذ سًذگی بِ
شوبر هی آیذ .آًْب هی تَاًٌذ بب تشَیك سبیز افزاد خبًَادُ ،دٍستبى ٍ
آشٌبیبى بِ اّذای خَى ،در ایي اهز اًسبى دٍستبًِ هشبروت وٌٌذ.
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طرایط اصهی داوطهتان اُدای خّن:

ىعافيث ىّكث ،ىعافيث دائو

-1سي :حذاقل سي قاتل قثَل تزای اّذای خَى  18سال توام ٍ حذاكثز سي 60

احتواال تزخی اس اّذا كٌٌذگاى خَى ،دُ ّا تار هثادرت تِ ايي اهز خيز ٍ حياتی

سال توام هی تاضذ .حذاكثز سي تزای اٍليي اّذای خَى  60سال هی تاضذ .تزای

ًوَدُ اًذ .اها ايي تاعث ًوی ضَد كِ در يكی اس دفعات هزاجعِ تِ هزكش اّذای خَى ،اس

خّاُظيٍد اشث در صّرت وحّد ىّارد زیر ذحيا پزطک اٌحلال

اّذای خَى هعاف ًطًَذ .در چٌيي هَاردی راٌّوايی ّای السم تَسط پشضك ارائِ

تاالی  65سال تٌْا در صَرت داضتي هجَس اس هذيز پشضكی پايگاُ خًَگيزی تِ

خّن را حِث جصييو گيری صريد ،در حریان اىر كرار دُيد:

ضذُ ٍ در صَرت اهكاى تَصيِ ٍ تاكيذ هی ضَد تا فزد داٍطلة هجذدا در سهاى ديگز

عول آيذ.

آلرشي َاي مُم ماوىذ آسم ي تة يًوجٍ

تزای اّذای خَى هزاجعِ ًوايذ.

دفعات تعذی اّذا كٌٌذُ هستوز حذاكثز  65سال است .در اّذا كٌٌذگاى هستوز

ّ -2وَگلَتيي ٍ ّواتَكزيت :هيشاى ّوَگلَتيي قاتل قثَل ،حذاقل  12/5گزم در
دسی ليتز ٍ ّواتَكزيت  % 38هی تاضذ.
-3تعذاد دفعات ٍ فَاصل اّذای خَى :فَاصل اّذای خَى كاهل ّ 8فتِ ( 56رٍس)
است .يعٌی اّذا كٌٌذُ تا فاصلِ ّ 8فتِ هی تَاًذ هجذداً خَى اّذا ًوايذ ،هطزٍط
تز ايي كِ تعذاد دفعات اّذای خَى در طی  12هاُ اس  4تار تزای آقاياى ٍ  3تار تزای
خاًن ّا تجاٍس ًكٌذ .تْتز است آقاياى تا فَاصل  3هاِّ ٍ خاًن ّا تا فَاصل  4هاِّ
ًسثت تِ اّذای خَى اقذام ًوايٌذ.
ٍ-4سى  :اس  50كيلَگزم تِ تاال.

مصرف داري
فشار خًن تاال

افزاد تِ دٍ دليل هوكي است اس اّذای خَى هعاف ضًَذ :اگز سالهت خَد
فزد داٍطلة در ًتيجِ اّذای خَى تِ هخاطزُ تيافتذ ٍ يا اگز سالهت
گيزًذُ خَى ،حتی تِ احتوال كن تِ هخاطزُ تيافتذ.

دياتت

هعافيت اس اّذای خَى هی تَاًذ هَقتی يا دائوی تاضذ .در هعافيت هَقت ،داٍطلة

تيماري َاي قلثي ،ريًي ،مليًي ي مثذي

اّذای خَى پس اس طی هذتی كِ تَسط پشضك هزكش اّذای خَى تِ ٍی اعالم هی

مسافرت تٍ مىاطق ماالريا خيس در يل سال اخير

گزدد ،هی تَاًذ ٍارد چزخِ اّذا ضذُ ٍ خَى تذّذ .در هعافيت دائن ،داٍطلة اّذای
خَى تِ طَر كلی ديگز ًوی تَاًذ اّذای خَى ًوايذ كِ ايي اهز هطاتق تا اصَل علوی

اتتال تٍ مم خًوي

ٍ در جْت تاهيي خَى سالن تزای ًياسهٌذاى است.

اتتال تٍ اختالالت اوعقادي

اُدای خّن ٌکٍيد!

ً -6ثط :پشضك هزكش اّذای خَى ،حذاقل تزای هذت  15ثاًيِ ًثط اّذا كٌٌذُ را

اتتال تٍ تيماري َاي اعصاب ي ريان

اگر ىّارد زیر طاىم ذال طيا ىی طّد ٌتاید خّن اُدا ٌيایيد:

ضوارش هی كٌذ ٍ تطَر هعوَل تعذاد ًثط تيي  50تا  100عذد در دقيقِ جْت

اتتال تٍ تيماري َاي عفًوي ماوىذ سرما خًردگي ،سرخل ،آوفًالوسا،

اگر دارای شاةلَ ةيياری ُایی ىاٌٍد :ةيياری ُای كهتی و عروكی ،ةيياری ُای

سل ،تة مالت ي ماوىذ ايه َا

ریّی طدید ىاٌٍد آشو ،شکحَ ىغزی ،جظٍج ،دیاةث كٍدی واةصحَ ةَ اٌصّنيً ُصحيد.

 -5درجِ حزارت :درجِ حزارت دّاى ًثايذ تيطتز اس  37 /5درجِ ساًتی گزاد
تاضذ.

اّذای خَى هَرد قثَل است .اّذا كٌٌذگاًی كِ تعذاد ًثط كوتز اس  50عذد در
دقيقِ دارًذ تٌْا در صَرتی پذيزفتِ هی ضًَذ كِ ٍرسضكار حزفِ ای يا قْزهاًی
تاضٌذ.

اتتال تٍ تيماري َاي پًستي

اگر شاةلَ اةحال ةَ ةيياری ُای عفٌّی ىاٌٍد ُپاجيث ةیُ ،پاجيث شی و یا ایدز
دارید.

-7فطار خَى :فطار خَى تيطيٌِ ( سيستَليك) تايذ هاتيي  180-90هيلی هتز

اتتال تٍ تيماري َاي تذخيم

جيَُ ٍ فطار خَى كويٌِ (دياستَليك) تايذ هاتيي  100 -50هيلی هتز جيَُ

اگر كصد طيا ةرای اُدا خّن اٌخام آزىایض ُای ىرةّط ةَ ةيياری ُای ایدز،

ساتقٍ غش ،صرع ي تشىج

ُپاجيث ةیُ ،پاجيث شی و یا شایر آزىایض ُا ةَ دنيم اذصاس ةيياری ىی ةاطد.

ًثايذ تيطتز اس  100هيليوتز جيَُ تاضذ .اّذا كٌٌذگاًی كِ فطار خَى تيطيٌِ تيص

ساتقٍ اعتياد تٍ مًاد مخذر تسريقي

آزىایض ُای ىرةّط ةَ ةيياری ایدز در ىراکز جعييً طده ةَ صّرت رایگان در

اس  180هيلی هتز جيَُ ٍ فطار خَى كويٌِ تيص اس  100هيلی هتز جيَُ دارًذ فقط

ساتقٍ اعمال جراحي

اخحيار طيا ىی ةاطد.

تاضذ .فطار خَى تيطيٌِ ًثايذ تيطتز اس  180هيليوتز جيَُ ٍ فطار خَى كويٌِ

پس اس ارسياتی پشضك هزكش اّذای خَى ،پذيزفتِ هی ضًَذ.
 -8اّذاكٌٌذگاًی كِ دارٍ هصزف هی كٌٌذ تايذ اس ًظز هٌاسة تَدى تزای اّذای

خَى ارسياتی ضًَذ.

ساتقٍ خال مًتي ي حجامت ،تاتً ي يا چاقً خًردگي
ساتقٍ تسريق خًن ي فرآيردٌ َاي خًوي در يل سال اخير

اگر ىتحال ةَ ةيياری ایدز ةّده و یا آزىایض ُای ىرةّط ةَ ایً ةيياری در طيا
ىثتث ىی ةاطد.
اگر یکی از عالئو و ٌظاٌَ ُای ایدز را دارا ىی ةاطيد ىاٌٍد :جب جعرق طتاٌَ،

ساتقٍ سقط جىيه

کاُض وزن ةدون دنيم ،شرفَ ،اشِال ،جّرم غددنٍفاوی ،نکَ ُای شفيد رٌگ روی

ساتقٍ زردي يا يرقان در خًد يا خاوًادٌ

شطد زةان یا نکَ ُای ةرحصحَ روی پّشث ةدن.

ساتقٍ رفتارَاي پر خطر ماوىذ تماس جىسي مشنًك

اگر ذحی ةرای یک ةار ةَ خّد ىّاد ىخدر جزریق کرده اید.
اگر ىتحال ةَ ةيياری ُيّفيهی ةّده و ُرگٌَّ فاکحّر اٌعلادی در یافث کرده اید.
اگر ُرگٌَّ فعانيث حٍصی ىظکّک داطحَ اید.
اگر در یک شال گذطحَ ،ذحی ةرای یک ةار ةا فرد ىظکّک ةَ ةيياری ایدز،
دریافث کٍٍده فاکحّر ُای اٌعلادی یا ىعحاد ةَ ىّاد ىخدر جزریلی ٌزدیکی حٍصی
داطحَ اید.

