Smittskydd Skåne
آچ.ای.وی ـ اﺷﺨﺎص ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺪاوی ﮐﻨﺘﺮول ﺷﺪۀ)اچ.ای.وی(ﻗﺮار دارﻧﺪ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺾ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ داﮐﺘﺮان ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻣﺮاض ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ
ﭼﺮا ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﺪ؟
ﺷﻤﺎ دارای ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ.ای.وی ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ادوﯾﮥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﺪاوی ﻣﯿﮕﺮدد و داﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺪاوی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﺑﻮدن ﺗﺪاوی اچ.ای.وی اﯾﻦ اﺳﺖ:
•
•
•

ﻣﻘﺪار وﯾﺮوس در ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ادوﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﺪاﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول ﻣﻘﺪار وﯾﺮوس و ﺗﺪاوی ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻَ  2ـ  4ﺑﺎر در ﺳﺎل و ﯾﺎ ھﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ارزﯾﺎﺑﯽ داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﺎن.

)اچ.ای.وی(ﭼﯿﺴﺖ؟
اچ.ای.وی ﯾﮏ ﻧﻮع وﯾﺮوس اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ وﺟﻮد ﺗﺎن را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯿﺴﺎزد .اﻣﺮوز ادوﯾﮥ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
درﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدد،ﻣﻘﺪار وﯾﺮوس ھﺎ در وﺟﻮد را ﮐﺎھﺶ داده و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اچ.ای.وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ طﻮﻻﻧﯽ و ﺧﻮب را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دارای وﯾﺮوس اچ.ای.وی ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺪاوی ﮐﻨﺘﺮول ﺷﺪه ﻗﺮار
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت در ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﺮاﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ.ای.وی ﮐﺎﻣﻼَ
ﺧﻮب ﻧﮕﺮدﯾﺪه وﯾﺮوس ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوی ﮐﻨﺘﺮول ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اچ.ای.وی ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه،ﭼﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺖ از راۀ ﻣﮭﺒﻞ ﯾﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺖ از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﻌﺪ و ﯾﺎ
ھﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﮑﺲ دھﺎﻧﯽ،آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺧﻮن آﻟﻮده ﺑﺎ اچ.ای.وی ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن دادن ﺑﮫ
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ،ﺳﻮزن و ﯾﺎ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻦ ﭘﯿﭽﮑﺎری،از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺗﺪاوی ﮐﻨﺘﺮول
ﺷﺪۀ )اچ.ای.وی( ﻣﻘﺪار وﯾﺮوس در ﺧﻮن را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮان را آﻟﻮده
ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن از طﺮﯾﻖ ﺧﻮن ﻣﺜﻼَ ﺳﻮزن زدن ،زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺖ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﺞ ﻣﺸﺘﺮک از
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺪوای ﮐﻨﺘﺮول ﺷﺪه اچ.ای.وی ﻗﺮار دارد زﯾﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل
ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼَ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .اچ.ای.وی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ،زاﯾﻤﺎن و ﺷﯿﺮدادن از ﻣﺎدر ﺑﮫ
ﮐﻮدک اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﺮﮔﺎه ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ.ای.وی ﻧﺰد ﻣﺎدر ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮان ﺧﻄﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﮐﻮدک را ﺑﺎ
دادن دوا و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﺮدادن ﮐﺎﻣﻼَ دور ﺳﺎﺧﺖ.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اچ.ای.وی ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟

اچ.ای.وی از طﺮﯾﻖ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ،ﺑﻮﺳﮫ ﯾﺎ ﻧﻮازش ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﺷﮏ،ادرار،ﻣﻮاد ﻏﺎﯾﻄﮫ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ آب
ﺑﯿﻨﯽ)دﻣﺎغ(ﮐﮫ آﻟﻮده ﺑﮫ ﺧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﺧﻮن روی ﭘﻮﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای
ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

ﺣﻘﻮق
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی “ smittskyddslagenﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮاض ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ” آزﻣﺎﯾﺶ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ھﻤﭽﻨﺎن
ﺗﺪاوی اچ.ای.وی راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺪاوی اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
داﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮان را از ﺧﻄﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﯿﺪ،ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﺸﻮره ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺮﻓﻮی
ﻣﻌﻤﻮﻻَ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ اچ.ای.وی ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺮﻓﻮی ﺗﺎن ﻧﻤﯿﮕﺮدد.
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺷﯿﺮدادن
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ﺗﻮ/ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺂورﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ)ﭘﺎرﺗﻨﺮ( ﺗﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ طﻮری ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای
ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺮض ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﻮدک ﺗﺎن ﮔﺮدد .ﯾﮏ زن ﺣﺎﻣﻠﮫ دارای اچ.ای.وی،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدک ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ زود ﺑﮫ ادارۀ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﮫ وﯾﺮوس اچ.ای.وی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﻗﺎﯾﻮی اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای اچ.ای.وی ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ )ﺑﮫ ﮐﻮدک(ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن دارای اچ.ای.وی
واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ھﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﺳﻦ از طﺮﯾﻖ داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺮض ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂورﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اچ.ای.وی ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮاﻗﺘﺒﯽ)ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن(و ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.اﻟﺒﺘﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ داﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻣﺮاض ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺪھﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدک ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ  elevhälsanﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان اطﻼع داده ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم در ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ از راه ﻣﺒﮭﻞ،ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﻌﺪی و ﺳﮑﺲ دھﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻧﺪوم وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اچ.ای.وی و دﯾﮕﺮ اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺳﺎری .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺪاوی
اچ.ای.وی ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﻢ
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺳﺎری از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدۀ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد

• ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼَ در ھﻨﮕﺎم ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﻤﻮدن زﺧﻢ و ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ،ﺑﺎﯾﺪ از
دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
•

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮد ﻣﺜﻼَ ﺧﻮن)ﺷﻤﺎ(از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ زﺧﻢ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ از ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮزن زدن
ﯾﺎ ﭘﺎرﮔﯽ داﺧﻞ وﺟﻮدش ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر اطﻼع ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ اچ.ای.وی
ﺑﻮده و او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ زودﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﻣﺮاض ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ/ﺑﺨﺶ ﻋﺎﺟﻞ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮد.

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﮫ ﺑﺮای آﻟﻮده ﻧﺴﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮاض ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ،اچ.ای.وی ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﮑﻠﻒ
ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺮض از ﺷﻤﺎ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺮض ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻮرد ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪھﯿﺪ .در ذﯾﻞ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺮض ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﺎﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارد .اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎی دارای اچ.ای.وی
اﻋﺘﺒﺎر دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط وﺿﯿﻌﺖ ﺗﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ داﮐﺘﺮ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﺪام ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻠﮑﺮدی ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
.1
.2
.3

.4

ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن،اﻋﻀﺎی وﺟﻮد و ﯾﺎ ﻧﺴﺞ وﺟﻮد ﺗﺎن را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﯾﻨﺪ)ﺑﮫ دﯾﮕﺮان(ﺑﺪھﯿﺪ.
اﮔﺮ از ﭘﯿﭽﮑﺎری/ﺳﺮﻧﮓ/و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﭘﯿﭽﮑﺎری/ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺮای زرق ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﺪ از “ﮔﯿﻼس ﯾﺎ ظﺮف ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ”ﻣﺸﺘﺮک،ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ھﻤﮫ اﺑﺰار ﺳﻮزﻧﯽ)ﭘﯿﭽﮑﺎری(ﺑﺎﯾﺪ طﻮری ﻧﮕﮭﺪاری و دور اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺮض
را ﻣﺘﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﯾﺎ ھﻢ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دﻧﺪان را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺧﻄﺮ
زﯾﺎد ﺑﺮای زﺧﻢ ﺳﻮزن ﯾﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﺜﻼَ در ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯽ وﺟﻮد دارد ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ “ﺧﻮن آﻟﻮده”
دارﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪھﯿﺪ .در ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎده در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دﻧﺪان
ﺑﮫ ﺷﻤﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن و ﺗﺰرﯾﻖ ادوﯾﮫ ،ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪھﯿﺪ.

 .5وﺳﺎﯾﻞ)ﻧﻮک ﺗﯿﺰ(ﺑُﺮﻧﺪۀ ﺣﻤﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘَﻞ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ و ﻏﯿﺮه را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺴﺎزﯾﺪ
 .6ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻣﺠﺪد ﻧﺰد داﮐﺘﺮ ﮐﮫ داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﮭﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻠﮑﺮدی را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﮐﺘﺮ اﻣﺮاض ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ در
ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ/وﻻﯾﺖ ﺗﺎن داﺧﻞ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
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