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عول دز ّس دٍ چشن صَزت گیسد)دزحالیىِ 

 تِ ًظس شوا عالین تیوازی یه طسفِ است.(
 

. هصسف لطسُ ّای چشوی تاید حداوثس تا 41

یه هاُ پس اش عول اداهِ یاتد.طسش هصسف 

لطسُ ٍپواد زا اش پصشه خَد سَال وٌید.دز 

تیاٍزید ّس هساجعِ دازٍّای هصسفی زا تا خَد 

ًٍام آًْا زا یاد تگیسید. اش هصسف خَدسساًِ 

 دازٍ تپسّیصید.
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 دزصَزت عدم دستسسی تِ جساح خَد تِ 

   اٍزضاًس تیوازستاى هساجعِ وٌید.
 

 . تازیخ عول زا تِ یاد داشتِ تاشید ٍدز ّس 41  

 هساجعِ تیاى وٌید.
 

یا . اش زٍش تعداش عول هسافست تا َّاپیوا 44  

 ّس ٍسیلِ ای دیگس تالهاًع است.
 

. دز جساحی پتَش,اغلة تا هدتی چشن 41

اًدوی تاش هی هاًد.وِ تایستی شة ّا تا 

هصسف پواد،جلَی خشه شدى چشن گسفتِ 

پس اش چٌد هاُ چشن تا  "شَد.وِ هعوَال

شسایط فَق ساشگاز شدُ ًٍیاش تِ هصسف پواد 

 ًیست.
 

یي سفیدی . تعداش عول پتَش،دز ًگاُ تِ پای 41

چشن تیشتس اش طسف هماتل دیدُ هی شَد وِ 

یىی اش عَازض اجتٌاب ًاپریس عول است 

 ٍتاید اش لثل دز هَزد آى تصوین گسفت.
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. دز تازیخ ّای ذوس شدُ جْت هعایٌهِ تهِ   6

 طَز دلیك هساجعِ وٌید. 

. شهاى حوام وسدى زا اش پصشه خَد سهَال  7

زٍش دٍم تِ تعد هی تَاًید  وٌید.ٍلی هعوَال اش

 حوام وٌید.

. هطالعِ،تواشای تلَیصیَى ٍفعالیهت ّهای   8

عههادی شًههدگی اش زٍش تعههد اشعوههل تالهههاًع 

است.خَاتیدى تِ سوت چشن عول شدُ ًیهص  

 هاًعی ًدازد. 

.  دز زٍشّای تعداش عول دز صَزتی وِ دچاز 9

واّش دید چشن،لسهصی،حساسیت تِ ًَز یا 

دزد دائوی چشن شدید تِ پصشه خَد 

 هساجعِ وٌید.
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ًىاتی وهِ افهساد پهس اشعوهل جساحهی      

 افتادگی)پتَش( پله تاید تداًٌد:

 
تعداش عول جساحی پتَش اغلة ًیاش تِ تسهتسی  .4

 شدى ٍجَد ًدازد.

.پاًسواى چشن زٍش تعد اشعول تسداشتِ ههی   1

شَدٍ تسحسة هعایٌِ چشهن،هوىي اسهت زٍش   

چشن پاًسواى شَد. ٍلی تعد اشایي اٍل تا سَم 

شهاى تِ پاًسواى یا شیلد)هحافظ پالسهتیىی(  

 ًیاشی ًیست.

. ًواش خَاًدى اش ّوهاى زٍش عوهل تها تهیون     1

 تالهاًع است.)سجدُ وسدى ًیص هاًعی ًدازد(

. دز عول جساحی پتَش سهِ ًهَب تهیهِ زٍی    1

زٍش تعهداش عوهل    "پله دازین : یىهی هعوهَال  

سسی اًتْای ّفتهِ اٍل  تسداشتِ هی شَد. یه 

ٍسسی دیگس اًتْهای ّفتهِ دٍم تعهد اش عوهل     

 تسداشتِ هی شًَد.

. دز تازیخ ّای ذوس شدُ جْت هعایٌِ تِ طَز 1

   دلیك هساجعِ وٌید. 
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 پتَشچیست؟

تِ افتادگی پله فَلاًی پتَش گفتِ هی شَد. 

ایي افتادگی هوىي است خفیف تَدُ ٍ یا 

ا تپَشاًد. دز تسخی هَازد تواهی هسدهه ز

پتَش هی تَاًد دید طثیعی زا هحدٍد ٍ یا حتی 

 تطَز واهل هسدٍد ًواید.
 

 :  پتَشعلل 
علل هادزشادی ، افصایش سي ، ضستِ شدید تهِ  

تصههادف ،  جساحههی ّههای چشههوی ، چشههن ،

 سَختگی ّا ،....   

 

 : پتَشهشىالت ًاشی اش 

تٌثلی چشهن دز وَدوهاى ، خسهتگی شٍدز     

یجهاد چهیي ٍ چهسٍن دز پیشهاًی ،     چشن ، ا

 واّش شیثایی صَزت ، ....
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