پُٕيَٕی چیظت؟
پُٕيَٕی در اثز ػفَٕت ریّ ْا ایجاد يی
ػٕد.ػفَٕت تیؼتز کیظّ ْای ْٕایی يٕجٕد
در ریّ ٔ تّ يیشاٌ کًتز يجاری ْٕایی اَتقال
کُذ.تخغ
دُْذِ ْٕا تّ ریّ ْا را،در گیز يی
ْایی اس ریّ کّ دچار ػفَٕت ػذِ اطت تٕطط
يایغ پز يی ػٕد .ایٍ يایغ حأی گهثٕل ْای
دی اطت کّ تا ػفَٕت يقاتهّ يی کُذ.
طفی

دالیم پُٕيَٕی چیظت؟
کجاطت؟

يُؼأ پُٕيَٕی اس

پُٕيَٕي تٕطط جزو ْا (ارگاَیظى ْای
کٕچک کّ يیتٕاَُذ يُجز تّ تیًاری ػٕد) ایجاد
يیؼٕد ٔ.یزٔص ْا ،تاکتزی ْا ٔ قارچٓا إَاػي
اسجزو ْای ایجاد کُُذِ ی پُٕيَٕی ْظتُذ.ایٍ
جزو ْا يؼًٕال در ریّ افزاد طانى ٔجٕد
َذارَذ.گاْی أقات جزيٓا تٕطط جزیاٌ خٌٕ تّ
ریّ ْا يیزطُذ ٔنی اغهة تٕطط قطزات ریش آب
يٕجٕد در ْٕای تُفظی(قطزات تُفظی) تّ
ریّ ْا يُتقم يي گزدد.يُثغ ایٍ جزيٓا افزادی
ْظتُذ کّ تا طزفّ ٔ ػطظّ کزدٌ تاػث
اَتؼار جزو ْای يٕجٕد در قطزات تُفضی خٕد
يیؼَٕذ.
گاْی أقات يیکزٔب ْا اس يکاٌ ْای َاػایغ
اس
يُؼأ يی گیزَذ  .پُٕيَٕي نژيَٕالئي یکی
إَاع پُٕيَٕی اطت کّ تٕطط جزو ْایی ایجاد
يیؼٕد کّ در آتٓای گزو سَذگی يی کُُذ  .جزو
ْایی کّ تاػث پظیتاكٕس يی ػَٕذ يؼًٕ ال اس
يُؼأ يیگیزَذ .
پزَذگاٌ تخـٕؽ طٕطی
اصتافیهٕ كٕك يقأو تّ يتي طیهیٍ يؼًٕال در

تیًارطتاٌ ْا یافت يیؼٕد ٔ يیتٕاَذ در افزادی
کّ تّ ػهم يتفأت در تیًارطتاٌ پذیزع يی
ػَٕذ ،ایجاد پُٕيَٕی کُذ.

تال تّ پُٕيَٕی تٕدِ ایى؟
چگَّٕ يتٕجّ ػٕیى ية
اگز فزدی تّ پُٕيَٕی يثتال ػذِ تاػذ تطٕر
ايا تّ ػهت
حتى ػالیًی اس تیًاری را داػتّ
تؼاتّ ػالیى تا طایز تیًاری ْا يًکٍ اطت تا
آَٓا اػتثاِ گزدد .

چّ کظی يثتال تّ پُٕيَٕی يی ػٕد؟
ْز کظی يیتٕاَذ تّ پُٕ يَٕی يثتال ػٕد  .حتی
افزاد طانى ْى يًکٍ اطت تّ ایٍ تیى اری يثتال
ػَٕذ.تا ایٍ ٔجٕد جزو ْا تیؼتز تّ ایجاد
ػفَٕت در افزاد تا َقؾ ایًُی کّ دفاع طثیؼی
تذٌ در آٌ ْا کاْغ یافتّ ،تًایم دارَذ  .افزاد در
طُیٍ تظیار تاال ٔ تظیار پاییٍ (َٕساداٌ ٔ افزاد
يظٍ) ریّ ْا طیظتى دفاػی ضؼیف تزی دارَذ
ٔ تُاتز ایٍ پُٕيَٕی در طُیٍ اتتذ ایی ٔ اَتٓایی
سَذگی تیؼتز دیذِ يی ػٕد.
طایز يٕاردی کّ يیتٕاَذ طیظتى دفاػی ریّ ْا
را تضؼیف طاسد ػايم :طیگار تُثاکٕ،ػفَٕت
ْای ٔیزٔطي کّ رآْای تُفظی را در گیز يی
يؼًٕني) ٔ طایز
کُذ(ياَُذ طزياخٕردگی
ػفَٕت ْای ٔیزٔطی (ياَُذ  , (HIVتؼضی دارٔ
ْا ْى تاػث تضؼیف طیطتى ایًُی ٔ تیًاری
ْای جذی يی ػَٕذ ياَُذ دارْٔایی کّ در
.ػًم جزاحی ْى
درياٌ کاَظز کارتزد دارَذ
يیتٕاَذ تاػث آطیة پذیز ػذٌ افزاد
ػٕد.تًٓیٍ ػهت اطت کّ پُٕيَٕی در تیًاراَی
کّ قثال تّ دالیم دیگز در تیًارطتاٌ تظتزی تٕدِ
اَذ پیؼزفت يی کُذ.

ػالیى ػایغ ػثارتُذ اس:








طزفّ ،گاْی أقات ًْزاِ تا خهط
سرد،طثش یا تّ ِ يزاِ رگّ ْای خَٕی .
تُگی َفض .
درد قفظّ طیُّ،کّ تا َفض کؼیذٌ
تؼذیذ يیؼٕد.
تة.
نزسْای گٓگاْی.
کاْغ اػتٓا.
ضؼف.

پشػک چگَّٕ پُٕ يَٕی را تؼخیؾ يی دْذ؟
ًْاَطٕری کّ پشػک طؤاالتی درتارِ ی ػالیى
تیًاری اس ػًا يیپزطذ ،يًکٍ اطت تا طًغ
َٕاحی گزفتار در ریّ ْا تٕطط گٕػی پشػکی
.
قادر تّ ػُیذٌ ؿذاْایی غیز طثیؼی تاػذ
تیًاری تّ طادگی تؼخیؾ دادِ ًَیؼٕد ،تا
ٔجٕد ایٍ ،يؼًٕال در ػکض طادِ ی قفظّ ی
طیُّ تیًاری تأ ییذ يی ػٕد.

درياٌ پُٕيَٕی چگَّٕ اطت؟
درياٌ اؿهی پُٕ يَٕی آَتی تیٕتیک
يیثاػذ.تیؼتز افزاد تا اطتزاحت در يُشل حال
ػىٔيی تٓتزی پیذا يی کُُذ ،ايا افزاد تا تیًاری
ػذیذتز تایذ در تیًارطتاٌ تظتزی ػَٕذ تا
ططح اکظیژٌ خٌٕ آَٓا تحت َظز تاػذ ٔ
يایؼات تـٕرت طزو تّ آَٓا تجٕیش گزدد  .تا ٔجٕد
ایُکّ تیؼتز افزاد حال ػًٕيی تٓتزی پیذا يی
کُُذ  ،اگز تیًاری تظیار ػذیذ تاػذ  ،حتی تا
تٓتزیٍ عیِٕ ی درياٌ يًکٍ اطت يُجز تّ
يزگ تیًار ػٕد.

در ػزف چّ يذتی ػالیى تخفیف يی یاتذ؟
تیؼتز ػالیى ياٌ َذ درد قفظّ طیُّ ٔتة ،در
ػزف چُذ رٔس تخفیف يی یاتذ  .طزفّ يؼًٕال
2تا ْ 3فتّ طٕل يی کؼذ تا تزطزف ػٕد ٔ،نی
خظتگی ٔ ضؼف يًكٍ اطت يآْا سياٌ تزد تا
تطٕر کايم تزطزف گزدد  .اگز ػالیى ػًا در حذ
اَتظار تٓثٕد َیافت ٔ یا چُاَچّ تیًاری ػٕد کزد
تیؼتزي در
تا يزاجؼّ تّ پشػک تزرطي
خـٕؽ یافتٍ ػهتی کّ تاػث افشایغ ریظک
پُٕيَٕی در ػًا گؼتّ اطت اَجاو يي پذيزد

پُٕيَٕی
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پیؼگیزی:
در ؿٕرت اتتال تّ پُٕيَٕی چّ كُیى؟
دارْٔایی را کّ پشػکتاٌ تجٕیش يی کُذ

،تّ يٕقغ يـزف ًَاییذ ٔ دٔرِ ی درياَی آَتی
تیٕتیک را تًاو کُیذ.
اگز تا درياٌ تٓتز َؼذیذ  ،تخـٕؽ اگز

تة ػًا قطغ َؼذ یا َفض کؼیذٌ تزایتاٌ
وػکم ػذ ،يجذدٌا تا پشػک خٕد تًاص
تگیزیذ.
ػًا يًکٍ اطت در اتاقی يجٓش تّ

يزطٕب کُُذِ ای کّ رطٕتت ْٕا را افشایغ
يی دْذ ٔ ریّ ْای آسردِ راتظکیٍ يی تخؼذ
 ،آرايغ تیؼتزی داػتّ تاػیذ.
اطتزاحت کافی داػتّ تاػیذ.


جزو ْای يظثة پُٕيَٕی تظیارػایغ ْظتُذ ٔ
پیؼگیزی اس آٌ ْا دػٕار يی تاػذ .تا ایٍ ٔجٕد
پیؼگیزی اس اػًانی کّ تّ طیظتى دفاػی ریّ
ْا آطیة يي رطاَذ يی تٕاَذ کًک کُُذِ
تاػذ(يثم قطغ طیگار)ٔ.اکظٍ يیتٕاَذ اس اتتال
تّ تزخی إَاع پُٕيَٕی جهٕگیزی ًَایذ  .تیؼتز
کؼٕ رْا تٕؿیّ تّ ٔاکظیُاطیٌٕ در افزاد در
يؼزف خطز يی کُُذ (افزاد يظٍ ) ٔ .اکظٍ
ْایی کّ تیؼتز تٕؿیّ تّ آٌ ْا ػذِ اطت
آَفٕالَشا ٔ پُٕيٕکٕک يی تاػذ.
طايت آيٕسع تّ تیًار تیًارطتاٌ ٔنیغؽر (ػج)
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