پیش شرط َبی ببرداری سبلم

ةشًاهِ سیضی پیص اص ةاسداسی ةِ ضوا ٍ ّوسشتاى کوک هی کٌذ ضاًس خَد سا ةشای داضتي یک ةاسداسی سالن
افضایص دّیذ .اگش تصوین گشفتِ ایذ ةاسداس ضَیذ ةایذ پیص اص ةاسداسی اص ٍضعیت جسوی ٍ سٍحی خَد ةشای
ةاسداسی هطلع ضَیذ  .ةشای ةشًاهِ سیضی پیص اص ةاسداسی  ،ةستِ ةِ ٍضعیت سالهت ٍ ،اکسیٌاسیَى ٍ سٍش
پیطگیشی اص ةاسداسی کِ استفادُ هی کٌیذ حذاقل سِ هاُ ةایذ ٍقت ةگزاسیذ ٍ ةشای ایي کاس ةایذ پیص اص اقذام ةِ
ةاسدسای  ،ةا پضضک تاى یک ةشًاهِ هٌظن اص ٍیضیت ّای پضضکی سا تشتیب ةذّیذ.
آیب ياکسیىبسیًن تبن بٍ ريز است؟

عفًَت ّایی هاًٌذ آةلِ هشغاى  ،سشخجِ ٍ ّپاتیت هی تَاًذ ةشای فشصًذ ی کِ دس آیٌذُ خَاّیذ داضت خطشًاک
ةاضٌذ .اگش ٍاکسیٌاسیَى تاى کاهل ًیست ٍ اطویٌاى ًذاسیذ کِ ةِ ةشخی اص عفًَتْا ایوي ّستیذ یا ًِ ،پضضک تاى
هوکي است تلقیح یک یا چٌذ ٍاکسي سا تشجیحا یک هاُ پیص اصاقذام ةشای ةاسداس ضذى تجَیض کٌذ.
آیب دچبر یک بیمبری مسمه َستید؟

اگش دچاس ةیواسی هضهٌی هاًٌذ دیاةت  ،آسن یا فطاس خَى ةاال ّستیذ ةایذ پیص اص ةاسداس ضذى  ،ایي ةیوااسی ّاا سا
تحت کٌتشل دس آٍسیذ .دس ةشخی اص هَاسد هوکي است پضضک  ،دٍص داسٍّای ضاوا سا تیییاش دّاذ یاا ًاَن آًااى سا
عَض کٌذ ّ .وچٌیي هوکي است دسةاسُ هشاقتت ّای خاصی کِ دس حیي ةاسداسی ةِ آًْاا ًیااص داسیاذ تَضایحاتی
اسائِ دّذ.

آیب از داري یب مکمل خبصی استفبدٌ می کىید؟

داسٍّای ضیویایی  ،گیاّی یا هکول ّایی سا کِ هصشف هی کٌیذ ةایذ ةِ پضضک تاى ةگَئیذ  .هوکاي اسات تیییاش
دٍص یا قطع کاهل داسٍّا سا تَصیِ کٌذ یا هصشف ٍیتاهیي ّایی کِ دس حیي ةاسداسی الصم ّستٌذ سا تَصایِ ًوایاذ.
ضایذ ةپشسیذ چشا ایي قذس صٍد؟
دس پاسخ ةایذ گفت کِ لَلِ عصتی ًَصاد کِ ةعذّا ةِ هیض ٍ ًخان تکاهل پیذا هی کٌاذ دس حایي هااُ اٍل ةااسداسی
سضذ هی کٌذ  :یعٌی دس صهاًی کِ هوکي است ضوا حتی ختشی ّن اص ایي هَضاَن ًذاضاتِ ةاضایذ کاِ ةاسداسیاذ.
هصشف ایي ٍیتاهیي ّا پیص اص تالش ضوا ةشای ةاسداس ضاذى  ،ةْتاشیي ساُ برای مکرب بری گیرر یا یا ص روله ری
عصبی ص اید یست.
آیب سببقٍ خبوًادگی ابتال بٍ بیمبری خبصی دارید؟

گاّی سَاةق پضضکی دس خاًَادُ خَدتاى یا ّوسشتاى ،خطش اةتالی کَدک ةِ ةشخی اص ةیواسیْا یاا ًقاایه ٌّگاام
تَلذ سا افضایص هی دّذ .اگش اختالالت طًتیکی ةاعث ًگشاًی ةاضٌذ پضضکتاى هوکي است ضوا سا ةشای اسصیاةی پیص
اص ةاسداسی ةِ هتخصه طًتیک اسجان دّذ.

شمب چىد سبل دارید ؟

پس اص  53سالگی  ،خطش هطکالت ةاسٍسی  ،سقط خَد ةِ خَدی ٍ ةشخی اختالالت کشٍهَصٍهی افضایص هی یاةاذ.
ةشخی هطکالت هشةَط ةِ ةاسداسی ( هاًٌذ دیاةت ةاسداسی ) ًیض دس هادساى هسي تش ضایع تش است.
آیب پیش از ایه َم ببردار شدٌ اید؟

پضضک ضوا دس ةاسُ ةاسداسی ّای قتلی تاى سَال خَاّذ کشد .سعی کٌیذ تواام عَاسضای سا کاِ دس ةااسداسی ّاای
قتلی ةِ آى هتتال ضذُ ایذ ( فطاس خَى ةاال  ،دیاةت ةاسداسی  ،دسد صایواى صٍدتش اص هَعذ  ،تَلاذ ًاَصاد ًااسا یاا
داسای ًقایه ٌّگام تَلذ ) رکش کٌیذ
آیب سبک زودگی شمب بٍ یک ببرداری سبلم مىجر می شًد؟
استفادُ اص ستک صًذگی سالن دس حیي ةاسداسی ضشٍسی است .پضضک احتواال ةا ضوا دس هَسد اّویت سطیان غازایی
سالن  ،فعالیت جسوی هٌظن ٍ تحت کٌتشل دس آٍسدى استشا ةحث خَاّذ کشد .اگش ضوا کن ٍصى ّستیذ یا اضافِ
ٍصى داسیذ ،تَصیِ ةِ ضوا هتعادل ًوَدى ٍصى تاى قتال اص ةااسدسی اسات ّ .وچٌایي اجتٌااا اص الکال ،داسٍّاای
غیشهجاص سٍاًگشداى ٍ پشّیض اص قشاسگیشی دس هعشض هَاد سوی ضشٍسی است.

آیب مشکالت دَبن ي دودان دارید ؟
ةا تَجِ ةِ ایي کِ تیییشات َّسهًَی دٍساى ةاسداسی هَجب تطذیذ ةیواسی ّای دّااى ٍ دًاذاى هاًٌاذ پَسایذگی
دًذاى ٍ التْاا لثِ هی ضَد ایي قتیل هطکالت هوکي است هٌجش ةِ صایواى صٍدسا ٍ تَلذ ًاَصاد کان ٍصى گاشدد
ةٌاةش ایي اًجام هعایٌات دّاى ٍ دًذاى ٍ سفع هطکالت پیص اص ةاسداسی ضشٍسی است .
آیب می داوید محل ارائٍ خدمبت پیش از ببرداری کجبست ؟

ایي خذهات دس خاًِ ّای ةْذاضت ٍ هشاکض ةْذاضتی دسهاًی ضْش ٍ سٍستا  ،تَسط ةَْسص  ،هاها ٍ پضضک اًجام های
ضَد .

لیال علی محمدی
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