
 خونریسی

دُذ. تز ایي اطاص در رگِای یک اًظاى  درصذ ّسى تذى را خْى تؼک٘ل هی ۸تا  ۷

ل٘تز خْى جزیاى دارد. خْى تا چزخغ در تذى، اکظ٘ژى ّ هْاد  ۵طْر هتْطط   تالؾ، تَ

ؿذایی را تَ تواهی طلْلِا هی رطاًذ ّ هْاد دكؼی ّ سایذ را اس آًِا دّر هی کٌذ. در 

یادی اس دطت هی دُذ، کاُغ دجن خْى هی خًْزیشی ُای ػذیذ کَ كزد خْى س

تْاًذ سًذگی كزد را تَ خطز تٌ٘ذاسد. در ایي هطلة تا اًْاع خًْزیشی ُا ّ راٍ ُای 

 هواتلَ ّ کٌتزل آًِا آػٌا خْاُ٘ذ ػذ.

  

 

 خًْزیشی چ٘ظت ؟

ػْد کَ تَ دًثال صذهَ تَ تاكت ُا ّ  تَ هْاردٓ اس هصذّه٘ت گلتَ هٔ  خًْزٗشٓ

تذى، دیْارٍ رگِای خًْی دچار آط٘ة ػذٍ ّ خْى اس درّى رگِا تَ ت٘زّى اػعای 

ًؼت کٌذ. ه٘شاى ایي خًْزیشی تَ ػذت ّ ًْع آط٘ة، ػون سخن ّ ُوچٌ٘ي ػزّم 

 خًْی آط٘ة دیذٍ تظتگی دارد. 

 

 ) اس ًظز هذل تزّس (اًْاع خًْزیشی 

 خًْزیشی داخلی 

ی کَ آط٘ة تاكت ُا یا اػعای داخلی تاػث ًؼت خْى در درّى تذى هی هْارد در 
خًْزیشی ُای داخلی هؼوْال تَ دل٘ل ایٌکَ دیز تؼخ٘ص دادٍ هی ػًْذ هی  .ػْد
  .خ٘لی خطزًاک تاػٌذ تْاًٌذ

 خًْزیشی خارجی 

اگز هصذّه٘ت تاػث آط٘ة پْطت ػْد خْى اس هذل آط٘ة دیذٍ رگِای ططذی 

  ی کٌذ کَ تَ آى خًْزیشی خارجی گلتَ هی ػْد.تَ ت٘زّى اس تذى ًؼت ه

  

 



 

 ) اس ًظز آط٘ة ػزّهی (  اًْاع خًْزیشی

 خًْزیشی ُا را اس ًظز ػزّم آط٘ة دیذٍ تَ طَ گزٍّ توظ٘ن هی کٌٌذ.

  

 خًْزیشی هْیزگی -1

خًْزیشی هْیزگی هؼوْال در آط٘ة ُای ططذی ّ خزاػ٘ذگی ُا هؼاُذٍ هی 

زٍ هؼاُذٍ ػذٍ ّ تَ ُو٘ي ػلت ه٘شاى خْى اس ػْد کَ تصْرت خًْزیشی هطزٍ هط

 دطت ركتَ کن ّ ًاچ٘ش هی تاػذ.

 (خًْزیشی ط٘اُزگی )ّریذی -2

ط٘اُزگِا خْى را تا كؼار کوتزی تَ طوت هلة هٌتول ه٘کٌٌذ. تَ ُو٘ي ػلت 
اؿلة جزیاى ثاتت ّ آراهی دارد)جِغ ًذارد( ّ رًگ آى هزهش ت٘زٍ اطت کَ تا 

 ٍ اهکاى دارد خْى سیادی اس دطت تزّد.تْجَ تَ ًْع رگ آط٘ة دیذ

 (خًْزیشی طزخزگی )ػزیاًی -3

طزخزگِا دیْارٍ ُای هذکوی دارًذ کَ خْى را تذت كؼار سیادی هزار هی 

دٌُذ. تٌاتزایي ، خًْزیشی طزخزگی اؿلة تاكؼار ّ ػذیذ اطت ّ تا ُز تپغ 

اطت. هلة خْى تا كْراى اس سخن خارج هی ػْد ّ رًگ آى هؼوْال هزهش رّػي 

خًْزیشی طزخزگی هؼوْاًل ػذیذ اطت ّ اس آًجایی کَ كؼار سیادی دارد ، لختَ 

ػذى ّ هتْهق ػذى تَ دػْاری صْرت هی گ٘زد. اگز طزخزگ هطغ ػذٍ تشرگ 

 تْاًذ در ػزض چٌذ ده٘وَ ت٘وار را اس پای در آّرد. تاػذ، خًْزیشی هی

  

 خًْزیشی اس تٌ٘ی *

اس رگ ُای تٌ٘ی یک ػارظَ ػایغ اطت ّ هِوتزیي ػلت آى خؼکی خًْزیشی 

کاری تٌ٘ی هی تاػذ. اس ػلل دیگزی کَ ػْ٘ع  پْػغ داخلی تٌ٘ی ّ دطت

 .خْردى تٌ٘ی، طزهاخْردگی ّ آلزژی اػارٍ ًوْد  کوتزی دارد ه٘تْاى تَ ظزتَ

  

 



 ػالین ّ ًؼاًَ ُا 

تْجَ تَ ایٌکَ خْى یکی اس ارکاى اصلی دلظ د٘ات تذى هی تاػذ، تا تْجَ تا     

تَ ًْع خًْزیشی ّ هوذار خًْی کَ كزد اس دطت دادٍ اطت هوکي اطت 

ػالئن ظاُزی كزد دچار خًْزیشی تـ٘٘ز کٌذ. تَ طْر کلی خطزًاک اس دطت 

 دادى هوذار هاتل تْجَ خْى تَ ػزح سیز هی تاػذ:

 تؼٌگٖ         -

 ظؼق، تٖ دالٖ، تٖ هزارٕ ّ پزخاػگزٕ         -

 ادظاص طزها ّ ُوچٌ٘ي ػزم طزد رّٕ پ٘ؼاًٖ         -

 تٌلض ُای طزٗغ         -

 تِْع ّ اطتلزاؽ         -

 خْاب آلْدگٖ         -

 طزگ٘جَ         -

  

 تْصَ٘ ُای خْدهزاهثتی در هٌشل *

 کوک تخْاُ٘ذ 111اس اّرژاًض          -

تزج٘ذا اس دطتکغ ّ ّطایل دلاظتی اطتلادٍ ًوای٘ذ تا اس اًتوال ػلًْت          -

 .جلْگ٘زی ػْد

 

هذل سخن را اس ًظز ّجْد جظن خارجی هثل چْب، كلش یا ُز جظوی کَ تاػث 
    .ایجاد آط٘ة ػذٍ اطت تزرطی کٌ٘ذ

یا  اگز یک جظن خارجی در سخن ّجْد دارد آى را خارج ًکٌ٘ذ ّ تا هزار دادى گاس  -
تاكت ُا  ارچَ در دّر جظن، آى را ت٘ذزکت ًوای٘ذ تا دزکات آى تاػث آط٘ة ت٘ؼتزپ

 .ًؼْد



اگز جظن خارجی در سخن ّجْد ًذارد هذل خًْزیشی را تا گاس اطتزیل یا پارچَ   -
 .تو٘ش هذکن كؼار دُ٘ذ

 .در صْرت اهکاى ػعْ را تاالتز اس ططخ تذى ًگَ داریذ       -

ًؼذ، تذّى تزداػتي گاس یا پارچَ هثلی ، پارچَ یا گاس اگز خًْزیشی هطغ         -

جذیذی را رّی هثلی تگذاریذ ّ تَ كؼار آّردى رّی هذل خًْزیشی اداهَ 

 دُ٘ذ.

-        

 تزج٘ذا هصذّم را جاجا ًکٌ٘ذ ّ ّی را در دالت اطتزادت کاهل هزار دُ٘ذ.         -

  

 تْصَ٘ ُای السم در هْارد تزخْرد تا هطغ ػعْ *

ٌُگام هْاجَِ تا ػعْ هطغ ػذٍ ّ ػذم کٌتزل خًْزیشی، هظوت تاالتز را تا          -

یک پارچَ پِي هذکن تثٌذیذ ّ تا یک ه٘لَ تپ٘چاً٘ذ تا کاهال خًْزیشی هطغ 

 گزدد.

ػعْ هطغ ػذٍ را درّى یک الیَ پارچَ ّ طپض درّى پالطت٘ک هزار دادٍ،          -

یک ظزف داّی آب طزد ّ چٌذیي هطؼَ درب پالطت٘ک را هذکن تثٌذیذ ّ در 

 یخ هزار دُ٘ذ

 در صْرت هْاجَِ تا خًْزیشی اس تٌ٘ی:         -

تَ ت٘وار تْصَ٘ کٌ٘ذ طز خْد را تَ طوت جلْ ًگَ داػتَ ّ اس طزین          -

 11دُاى ًلض تکؼذ ّ هظوت تاالیی پزٍ ُای تٌ٘ی را تا ُن تَ هذت 

 ده٘وَ تا اًگؼتاى كؼار دُذ. 11تا 

ت٘وار تایذ ًؼظتَ ّ در دالت اطتزادت کاهل هزار گ٘زد تا سهاًی کَ          -

 خًْزیشی هتْهق ػْد

ده٘وَ كؼار دادى اداهَ یاتذ، تزای هؼاّرٍ ّ  11اگز خًْزیشی پض اس          -

 تواص تگ٘زیذ. 111درهاى تا پشػک یا اّرژاًض 
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 دیرتر متوقف گردد.



 سهاى هزاجؼَ تَ هزکش درهاًی

 .ده٘وَ كؼار دادى، تٌذ ً٘ایذ 11اگز خًْزیشی سخن تؼذ اس          -

 .طاًت٘وتز تْد 1/2اگز سخن، ػو٘ن تز اس          -

 .اگز سخن، ًشدیک چؼن تْد         -

 .اگز سخن، ّط٘غ ّ ًاصاف تاػذ         -

 .َ ػلت جظوی کث٘ق ایجاد ػذٍ تاػذاگز سخن ت         -

 .درّى سخن، کث٘لی ّ هاطَ گ٘ز کزدٍ تاػذ         -

 .سخن درد سیادی داػتَ تاػذ         -

 .سخن ػالئن ػلًْت را ًؼاى دُذ         -

 .سخن تْطط گاس گزكتي یک دْ٘اى ّ یا اًظاى ایجاد ػذٍ تاػذ         -

 پ٘گ٘زی ّ هزاهثت ُای تؼذی

ُوَ خًْزیشی ُا تَ ػلت آط٘ة تَ تاكت ّ ّرّد ػْاهل ػلًْت سا ادتوال در 

گظتزع ػلًْت در هذل ّجْد دارد تَ ُو٘ي دل٘ل تواهی سخن ُایی کَ در تذى 

تْجْد هی آیذ تایذ تطْر هزتة تذت ًظز تْدٍ ّ تْطط اكزاد هتخصص )پشػک، 

 .پزطتار ّ ..( ًظثت تَ ػظتؼْ ّ تؼْیط صذ٘خ پاًظواى اهذام گزدد

تَ ُو٘ي هٌظْر تایذ سخن تطْر هزتة اس ًظز ّجْد ػلًْت تزرطی گزدد. اگز در 

اطزاف سخن، هزهشی پْطت، ّرم، تزػخ هایغ طثش ّ یا سردرًگ، ّ یا اكشایغ گزهی ّ 

 یا دظاط٘ت هؼاُذٍ ػذ، ًؼاى هی دُذ سخن ػلًْت کزدٍ اطت.

 


