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ػالین ّطذار دٌّذُ ثیوبری خَد را   

 ثطٌبسن ؟

      در صَرت ثزٍس ػالیوی ًظیز سز گیدهِ خخهَاة

الَدگی خ گیدی ختبری دیذ در هٌشل سزیؼب ثیوهبر  

 .را ثِ ًشدیکتزیي هزاکش درهبًی هٌتقل ًوبییذ

        هزتجب ثِ ٍضؼیت ادرار ثیوبر تَخِ ًهوهبیهیهذ ٍدر

صَرت ّز گًَِ اضکبل در ادرار کزدى ٍاحسبس 

 .سَسش ثِ پشضک اطالع دّیذ

  ػالیوی کِ ثبیذ ثِ پشضک ٍپزستبر گشارش ضَد: 

  سزدردخسز گیدِخ اختال الت ثیٌبیی 

  تغییزات رٍاًی ٍسطح َّضیبری 

 صزػی کِ ثزای اٍلیي ثبر رخ دادُ است. 

  رٍس  3ػذم اخبثت هشاج ثزای ثیص اس 

  (سخز تٌفسی )دیستزس تٌفسی 

  حزکتی ادراری-پیطزفت ًقبیص حسی. 

کبًبثیَ .هبری ام   -اهَسش ثِ ثیوبر    

:هٌبثغ   

ؽ.داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی آ  

 هؼبًٍت اهَر درهبى 

 ضجکِ ثْذاضت ٍ درهبى خَی 

70: پوفلت آهَسضی ضوبرُ   

 ٍاحذ آهَسش ثیوبرستبى ضْیذ هذًی

36253222  -23: تلفي توبس  

عموم مردم: گروه هدف   

 حوادث عروقی مغزی 
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           اغلت اٍقبت خ تؼجیِ ی لَ لِ          ثیهٌهی-

هؼذُ ای ٍتؼجیِ سًَذ  ادراری ضهزٍری ههی       

 .ثبضذ

    درهبى ثب فیش یَتزاپی ٍثبس تَاًی خکبر درهبًی خ

گفتبر درهبًی خ ثبس تَاًی ػولکزد رٍدُ ٍ هثهبًهِ   

 .اداهِ هی یبثذ

       خزاحی ًیش در صَرت لشٍم خْت ثهزداضهتهي

پالک اًسذادی خ ٍیب ایدبد گزدش خَى خبًجی 

ٍتخلیِ ی ّوبتَم ختزهین پبرگی آًَریسن اًدبم 

 .هی ضَد

 چِ غذاّبیی هی تَاًن ثخَرم؟

       تَ صیِ ثِ افشایص در یبفت هٌبثغ اسهیهذ ّهبی

 3هبًٌذ هبّی یب ههکهوهل اههگهب           3چزة اهگب 

خاستفبدُ اس رٍغي ّبی کبًَال یب سیتَى ثِ خهبی  

رٍغي خبهذ خافشایص دریبفت هغشّب ٍآخهیهل     

خافشایص دریبفت هٌبثغ سجشیدبت ٍهیَُ ّب ههی  

هوکي است یک رصین غذایی کن سهذیهن   . ضَد 

 .کن چزثی ٍکن کلستزٍل تَصیِ ضَد

 

 ؟چِ غذاّبیی ًوی تَاًن ثخَرم 

تَصیِ هی ضَد اس هصزف غذاّبی ضَر ٍفزایٌذ ضذُ 

هبًٌذ اًَاع کٌسزٍّب خغذاّبی دٍدی ضذُ ههبًهٌهذ      

کجبة ّب خ سَسییس خکبلجبس خ ّوجزگز خ غهذاّهبی       

 . .سزخ ضذُ خ الکل ٍرٍغي ّبی خبهذ اختٌبة ضَد

 ػَارض ثیوبری خَد را ثذاًن؟

اگز چِ ًب تَاًی اس رٍس ٍقَع سکتِ آغبس ههی ضهَد     

خایي فزایٌذ در دٍراى ًهقهبّهت تطهذیهذ ههی                 

ٍثْجَدی ًسجی یب کبهل در دراس هذت صهَرت    , یبثذ 

هی گیزد پس ثبیذ صجز ٍ حَصلِ ی ثیطتزی را پیطهِ  

 .سبسیذ

ثیطتزیي هیشاى ثْجَدی در ثیوبراًی است کهِ دٍرُ    

تَاًجخطی ٍٍرسش ّبی هزثَط را ثِ درستی اًهدهبم   

اًدبم توزیٌبت ٍرسضی تَسط خَد فزد ٍدر . دادُ اًذ

صَرت ػذم تَاًبیی تَسط ّوزاّبى ٍخبًَادُ ههی    

 .تَاًذ ثْجَدی قبثل تَخْی ایدبد ًوبیذ

در ثیوبری کِ دچبر سکتِ هغشی ضذُ است ثِ دلیهل  

تغییز حسی ٍػذم تَاًبیی در ٍاکٌص ًسجت ثِ فطبر ٍ 

ًبراحتی در چزخیذى یب حزکت خطز ضکهٌهٌهذگهی     

 ثبفت را ثِ ّوزاُ دارد خ تغییز ٍضؼیت ّز دٍ سبػت 

 .فطبر ٍاردُ ثِ پَست را کبّص هی دّذ

  پَست ثبیذ تویش  ٍخطک ثبضذ   هبسبص هالین  پَست

ًجبضذ ٍتغذیِ هٌبست ثِ حفظ سهالههت   (  قزهش ) سبلن 

 .آى کوک کٌذخٍاس ایدبد سخن ثستز پیطگیزی کٌذ

   ثزای پیطگیزی اس ایدبد سخن ثستز استفبدُ اس تطهک

تَصیِ ههی    ....  هَاج ٍ یب ٍسبیل کوکی هثل ٍاکز ٍ

 . ضَد

       قجل اس دادى غذا ٍهبیؼبت هطوئي ضَد کِ ثهیهوهبر

قبدر ثِ ثلغ هی ثبضذ خ غذا را در سوت سبلن دّهبى     

 .ثیوبر ثگذاریذ

       رصین غذایی ثز اسبس سطح َّضیبری ٍتهَاًهبیهی

ثزای خَیذى ٍثلؼیذى هوکي است رصین هبیؼبت یهب    

غذاّبی ًزم خپَرُ ضذُ ٍیب خزد ضذُ ثِ ثیوبر دادُ   

 .ضَد

       ثزای خلَگیزی اس یجَست خرصین غذایی پز فهیهجهز

لیتز در صَرت ػذم هوٌَػهیهت    3-2ٍهبیؼبت کبفی 

 .تَصیِ هی ضَد

 در هبى ثیوبری خَد را ثذاًن ؟

خْت درهبىخ اس دارٍّبی حل کٌٌذُ لختِ خضهذ فطهبر     

...  خَى خ ضذ تطٌح ّب خهسکي ّب خ ضذ تت ّب خ هلیي ّب ٍ

 .استفبدُ هی ضَد

 

 


