یا هي اػوِ دٍا ٍ روشُ ؿفا
با آسصٍی ػالهتی سٍص افضٍى بشای فشصًذاى

وِ هَاسد فَق سػایت ًـذُ اػت ،لطفاً بِ

 -5پزیشؽ بیواساى دس اتاق ػول با تَجِ بِ

پشػتاس اتاق ػول اطالع دّیذ.

ػطح بٌذی ػلت بؼتشی اًجام هی پزیشد :

دلبٌذتاى ،اهیذٍاسین دس هذت الاهت دس ایي

ٌّ -2گام هشاجؼِ بِ اتاق ػول توام بشگِ-

بیواسػتاى بْتشیي خذهات سا بِ ؿوا ػضیضاى

ّای

تـخیصی ٍ پاساولیٌیىی اػن اص:

اسائِ بٌوایین .لطفاً بِ ًىات صیشجْت ایجاد

ػًََگشافیّا ،آصهایـات (جذیذتشیي آى

سفاُ ّشچِ بیـتش تَجِ فشهاییذ.

ّا) ،ػی تی اػىي ،ؿشح گضاسؽ آى ٍ...سا

******
ً -1اؿتا بَدى :دسصَستیىِ وَدن دلبٌذ
ؿوا تٌْا اص ؿیش هادس تغزیِ هیىٌذ ،الصم اػت
تا  4ػاػت پیؾ اصاًجام جشاحی ًاؿتا باؿذ

ّوشاُ داؿتِ باؿیذ.
 -3تواهی داسٍّای هصشفی سا بِ ّوشاُ
داؿتِ ٍ حیي تحَیل بیواستاى بِ اتاق ػول
حتوا هَاسد سا روش وٌیذ.

بِ تشتیب بیواساى اٍسطاًغ ،بیواساى بخؾ
ّای ٍیظًَُ ،صاداى دس اٍلَیت جشاحی
هیباؿٌذ ،پغ خَاّـوٌذین دسایي صهیٌِ
ًْایت صبش ٍّوىاسی سابا ایي ٍاحذ داؿتِ
باؿیذ.
 -6بیواس ؿوا بؼذ اص اًجام ػول جشاحی
هوىي اػت ػاػتّا دس سیىاٍسی تحت ًظش
باؿذ ،بٌابشایي دسایي استباغ با پشػٌل اتاق
ػول ّوىاسی الصم سا داؿتِ باؿیذ.

ایي ػاػت دس صَست اػتفادُ اص غزای

 -4دس صَست داؿتي ػابمِ ّش ًَع بیواسی

سٍصاًِ  6ػاػت ٍ دس صَست خَسدى هایؼات

لبلی ٍ فؼلی اص جولِ ػشهاخَسدگی ٍ

ؿفاف بذٍى پالپ  2ػاػت اػت ،دس صَستی

بیواسی للبی سا حیي تحَیل بیواستاى بِ
اتاق ػول هتزوش ؿَیذ.

 -7تجَیض هؼىي با تَجِ بِ ًیاص وَدن ٍ
تحت ًظشهتخصصیي بیَْؿی دس سیىاٍسی
اًجام خَاّذ ؿذ ،لزا با تَجِ بِ ػَاسض

بؼیاس خطشًان داسٍّای هؼىي تماظای

 -11بؼعی اصداسٍّای بیَْؿی باػث ایجاد

هؼىي بیـتش ًفشهاییذ.

بیمشاسی ٍ یا دٍبیٌی دس وَدواى هیؿًَذ،

 -8بخیِ ّای سٍی ػطح پَػت وَدن ؿوا
غالباً جزبی اػت ٍ ًیاص بِ وـیذى ًذاسد دس

ٍلی ایي اهش دس طَل چٌذ ػاػت اٍلیِ پغ
اص خشٍج اص بیَْؿی تخفیف خَاّذ یافت.

صَستی وِ ًیاص بِ هشاجؼِ بؼذی جْت

 -12دس صَست بشٍص ّشًَع هـىلی اػن اص

وـیذى بخیِ ّا ٍجَد داؿتِ باؿذ اص طشف

خًَشیضی ،اػتفشاؽ ّای هىشس ،ػذم ٍجَد

پشػتاس بخؾ بِ ؿوا ٍالذیي هحتشم اػالم

دفغ هذفَع یا ادساس بِ صَست طَل وـیذُ

خَاّذ ؿذ.

ٍ  ...باؿواسُ تلفي هؼتمین اتاق ػول

 -9جْت تؼَیط پاًؼواى بؼذ اص ػول
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جشاحی طبك دػتَس پضؿه ػول ًواییذ.
 -11پغ اص ػول جشاحی ؿشٍع تغزیِ
صشفاً بایذ با ًظش پشػتاس ٍ طبك دػتَس جشاح
اًجام ؿَد ،لزا پیؾ اصّواٌّگی با پشػتاس
الذام بِ تغزیِ وَدن خَد ًىٌیذ.

با تـىش اص ّوشاّی ؿوا پذس ٍ هادس ػضیض

ساٌّوای ٍالذیي دس اتاق
ػول
تْیِ وٌٌذُ :فْیوِ سػتوی ًَسی،ػشپشػت اتاق ػول
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