
 

 

 

 چيست؟ بيمار ايمني

 رّبیی ثزای خبص همزراتی ٍ اصَل رعبیتیعٌی  ایوٌـی

 جـبى ٍ الـتهت   حفـ   ثوٌظـَر  آهیـش  هخبطزُ شزایط اس

 .ىاًسب

ًیـش ثـِ    ثیوـبر  ٍ خـبًَادُ ٍی را   ،درهبى ثیوبرالتبى وبدر

اس ثیوبر اًتظـبر  عٌَاى عضَی اس تین درهبى پذیزفتِ اًذ ٍ 

وٌــی ّوىــبری ٍ دارًـذ ثــب اّویـت دادى ثــِ هَ ـَ  ای   

  .داشتِ ثبشذّوزاّی السم را 

ثْذاشت ٍالتهت ثزای ایوٌی ثیوبر طزاحی شـذُ  لَاًیي 

ثیوـبر ًیـش ایوٌـی را ثسٌبالـذ ٍ ثـزای       االت ٍ ثبیذ خـَد 

دریبفت خذهبت ایوي ثب پزالـٌ  وـبدر درهـبى هسـبروت     

 .داشتِ ثبشذ

 پزالٌ  ٍ ثیوبر هشایبیی دارد:لَاًیي ایوٌی اس جبًت  رعبیت

 ذى طَل سهبى ثستزی در ثیوبرالتبىوَتبُ ش .1

 جلَگیزی اس هجتت شذى ثِ عفًَت ثیوبرالتبًی .2

 وبّش ّشیٌِ ثیوبر .3

 ما برای ایمنی شما چه میکنیم!

 داریذ دالتزالی ثِ هتخصصیي هجزةشوب  .1

خذهبت درهبًی تَالط پزالٌ  آهـَس  دیـذُ ٍ    .2

 اًجبم هیگزدد هبّز

 ثزآٍردُ هیسَد ًیبسّبی آهَسشی ثیوبر .3

 ِ رفتبر هیسَدثب ثیوبر صبدلبً .4

 هیگزدد. حف  حزین ثیوبر ٍ اطتعبت ٍی .5

ِ در ًظز گزفت اعتمبدات هذّجی ٍ لَهی ثیوبراى .6

 هیسَد.

 هیسَد تبهیيدارٍّبی ثیوبر در دارٍخبًِ  .7

 هیسَد اًجبمثیوبراى  درهبًی ّبی درخَاالت .8

 پبالـخگَیی  در ثزاثز الَاالت ٍ شـىبیبت ثیوـبر   .9

 ٍجَد دارد

 سَدهی جلَگیزی اس اشتجبّبت درهبًی .11

 ثِ اطتعبت ٍ خَاالتِ ّـبی ثیوـبر در درهـبى    .11

 ُ هیسَد.اّویت داد

شزایط ثزای هسبٍرُ رٍاًسٌبالی یـب رٍحـبًی ٍ    .12

 ُ هیسَدٍردآفزاّن  هذدوبری

 شما چه میکنید!

 .ذیوٌ هی در درهبى خَد هسبروت .1

اطتعبت وبه  راجع ثِ ثیوبری ٍ گذشتِ خـَد   .2

 .ذیذّهیثِ پششه 

اس طزیـك   ب آًـزا ّبی همبثلِ ث ثیوبری خَد ٍ راُ .3

  .ذیسٌبالهی آهَس  ّب

ـ  داریـذ آگبّی وبه  ثزًبهِ درهبًی خَداس  .4 زا ٍ آً

  .ذیىٌهی دًجبل

عوـ    وبروٌبى درهبًیثِ تَصیِ ّبی ثْذاشتی  .5

 .ذیٌىهی

 هیسٌبالیذ.پزالتبر ٍ پششه خَد را  .6

ّویسِ لیستی اس دارٍّبی هصزفی خـَد را ثـِ    .7

 .ذیّوزاُ داشتِ ثبش

ــَد ر  .8 ــبی خ ــبًجی دارٍّ ــَارج ج ــك ا ع اس طزی

 . آهَس  فزا هیگیزیذ

 استبریخچِ ثیوبری ٍ دارٍیـی خـَد ٍ ّوچٌـیي    .9

 ثزًبهِ درهبى خَد ثِ درالتی آگبّی داریذ.

 ّستیذ.در جلَگیزی اس اًتسبر عفًَت الْین  .11

ذ آى را یرًظز یب پیسٌْبدی در درهبى خَد دااگز  .11

 .ذیثیبى وٌ

پیش آهذ وِ جـَاة آى را   شوباگز الَالی ثزای  .12

 .ذیاس اعضبی تین درهبى الَال وٌ حتوبً ذیًًویذا



 

 

اگز ثِ دلیـ  شـزایط خـبص ثـِ خبطزالـ زدى        .13

دشَار االت آًْـب را  پبالخ الَاالت یب هَارد هْن 

 .ذییبدداشت وٌ

ــذ    .14 ــت ٍ آه ــِ اس رف ــذ و ــبى ثخَاّی اس ّوزاّبًت

ث زّیشًذ چَى ثبعث ثزٍس عفًَت در شوب خَاّذ 

 شذ

ــبى،  .15 ــبم افزادمّوزاّ ــذگبى   ه اس تو ــبت وٌٌ تل

 .دالتبى خَد را ثسَیٌذ ّیذثخَا

بى ثزای وٌتزل عفًَت را رعبیت لَاًیي ثیوبرالت .16

 ذمهبًٌذ لَاًیي اتبق ایشٍلِ وٌی

ــبر    .17 ــزاد ثیو ــب اف ــبت ث ــِ   ٍاس هتل ــبى ث هجتتی

 .ذپزّیش وٌی الزهبخَردگی

ٌّگبم تزخیص دارٍّب را تْیِ وزدُ ٍ ثِ پششه  .18

 ّ ـ یب پزالتبر خَد ًسـبى د ذ ٍ طزیمـِ هصـز    ی

 .ذیصحیح را ثیبهَس

ـ دار آلزصی ثِ هَاد خبص یب ٍاوسیٌبالیَىاگز  .19 ذ ی

 .ذیثِ پششه اطت  دّ

ًبم ٍ در صَرت اهىـبى شـوبرُ تلفـي پششـه      .21

 .ذیتجَیش وٌٌذُ دارٍ را یبدداشت وٌ

هَرد  5تزن ثیوبرالتبى اس آهَس  دلیك لج  اس  .21

 ي شَد:سیز هطوئ

a. دارٍ تجَیش سهبى ت هذ 

b.  ٍهمذار هصز  دلیك دار 

c.  ٍشى  دار 

d.  ٍعَارج دار 

e.  ّبدارٍّز دارٍ ثب البیز تذاختت 

 دارند!خانواده و دوستان بیمار چه نقشی 

 .ذٌٌىهیبر را ثزای ٍیشیت پششه ّوزاّی ثیو .1

الت یب هَارد هْوی ٍجَد دارد وِ ثیوبر ااگز الَ .2

 .ذٌ زالهیوٌذ اس پششه هعبلج  ب فىز ًویثِ آًْ

 سهبى ثستزی ووه رالبًی هیىٌٌذ.ثیوبر در ثِ  .3
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