از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از او و ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاردی
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از او ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺴﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری

زﻣﯿﻨﻪای دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ او ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ داروﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺗﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد او ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف دارو و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی
ﻻزم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎری در اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ،ﻫﻔﺘﻪ اول ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده او از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،
ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از
ﺧﺮوج از اﺗﺎق دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ روز دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
داروﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
داروﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﻦ آوردن ﺗﺐ او از داروﻫﺎی ﺗﺐﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺗﺐ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد و در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت،
آﺑﻤﯿﻮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﻮپ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻘﻮی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎس او را ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ :ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ و روش ﻫﺎی درﻣﺎن آن

ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺸﻮ َرپ ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻧﻼﯾﻦ
ِ
ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺐﺳﻨﺞ و ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴﯿﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن دﻣﺎی ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﯿﺰان
اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن او
اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره  ۱۱۵ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اورژاﻧﺲ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺮای

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اورژاﻧﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اورژاﻧﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ
درد ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺪاوم در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ
اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺠﯽ ﯾﺎ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﻮد
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن
ﭘﻮﺳﺖ ،ﻟﺐ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﺎ آﺑﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺒﻮد ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ :دﻣﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﺪ
در ﺣﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱.۵ﻣﺘﺮی را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،اﺗﺎق ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﻀﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﺗﻬﻮﯾﻪ ،دو ﺗﺎ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺎق ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد .اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻮدک ﯾﺎ آنﻗﺪر ﻣﺴﻦ

و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
دو ﻣﺎﺳﮏ روی ﻫﻢ و ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﻪ او ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻇﺮفﻫﺎی ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮑﺶ و

آب ﮔﺮم ﺑﺸﻮﺪ .ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻇﺮفﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﺲ از
درآوردن دﺳﺘﮑﺶ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻮان ،ﻇﺮف ﻏﺬا ،ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل ،ﺣﻮﻟﻪ و… را ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻨﺰل

ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ؟
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺎر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون )از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ
ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ( از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر ،وﯾﺮوس را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﯽ را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و آنﻫﺎ را در ﻫﻮا ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ دو
ﺳﺎل ،اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏ از روی ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و از ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﺗﺎق ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻤﺲ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن ،ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰاق،
ﻣﺨﺎط ،اﺳﺘﻔﺮاغ و ادرار ﺣﺘﻤﺎ از دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﮑﺶﻫﺎ را درون ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل در دار
ﺑﯽاﻧﺪازﯾﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ روزﻣﺮه را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر
ﻧﺸﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺪ .از ﻟﻤﺲ ﭼﺸﻢ ،ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ

ﺳﻄﻮح را ﺗﻤﯿﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻗﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری را در ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺐﺳﻨﺞ و
ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﺐ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ دارﯾﺪ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

