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بخش اورژانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

  پوستیهای کهیر و حساسیت  –راهنمای بیماران 

هؼایٌات ٍ    تا تَجِ تِ ػالئن ضوا ذیتِ ػلت اتتال تِ وْیش ٍ ضایؼات پَستی تِ اٍسطاًس هشاجؼِ وشدُ ا ........ ضوا.......................تیواسگشاهی خاًن / آلای

تشسسی ّای اًجام ضذُ تِ ًظش هی سسذ ػلت تشٍص ایي ضایؼات احتواالً آلشطی ٍ ٍاوٌص حساسیتی تَدُ ٍ ػلل خطشًاوی وِ ًیاص تِ تستشی دس   

تَاًیذ تِ هٌضل تاصگشدیذ.تٌاتشایي هی ،تیواسستاى داسد، ٍجَد ًذاسد  

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنیذ.

.هوىي است ػلت آى اًَاع غزاّا، داسٍّا، هَادضیویایی هختلف، ػطش، لثاس، گشدُ گلْا ٍ گیاّاى، خان ٍ گشد ًاهطخع استتشٍص وْیش ػلت دلیك -1

، تواس تا حیَاًات ٍ ..... تاضذ.ٍیشٍسی ٍ تیواسی ٍ غثاس، هَاد آسیطی ٍ تْذاضتی، ًیص حطشات، استشس  

.وْیش ّستٌذ اغلة تِ تیص اص یه هادُ حساسیت داضتِ ٍ هوىي است دس تواس تا هَاد هختلفی دچاس ایي حالت ضًَذافشادی وِ هستؼذ تشٍص -2  

هثل پشٍهتاصیي،  دس غَستی وِ ٌّگام تشخیع تشای ضوا داسٍی خاغی تجَیض ضذُ است فمط ّواى داسٍ سا طثك دستَس پضضه هػشف وٌیذ.-3

ٍ .... دیفي ّیذساهیيٍ  ، لَساتادیي، ستیشیضیيّیذسٍ وسی صیي  

دس اغلة هَاسد تاػث ایجاد خَاب آلَدگی ضذیذ هی ضَد تٌاتشایي پس اص هػشف آًْا اص اًجام فؼالیت داسٍّای آًتی ّیستاهیي تَجِ وٌیذ هػشف  -4

.وِ ًیاص تِ توشوض رٌّی داسًذ)ساًٌذگی( واهالً پشّیض وٌیذّای هْن   

دسهاى وْیش دس اغلة هَاسد ًیاص تِ هػشف آًتی تیَتیه ًذاسد. خَدداسی وٌیذ.اص هػشف خَدسشاًِ آًتی تیَتیه جذاً  -5  

( تِ طَس خَد سشاًِ ٍ ) هثل دگضاهتاصٍى، تتاهتاصٍى، تشیاهسیٌَلَى، ّیذسٍوَستیضٍى اص هػشف تشویثات هختلف تضسیمی یا خَساوی وَستَى داس -6

 تذٍى دستَس پضضه واهالً خَدداسی وٌیذ.

ی ًاضٌاختِ )هَضؼی یا خَساوی( تِ ّیچ ٍجِ استفادُ ًىٌیذ.اص تشویثات گیاّ -7  

) هثالً داسٍّای  للثی، دیاتتی، تیواسی ّای ػفًَی ٍ ....( هػشف هی وٌیذ حتواً دیگشی تِ طَس دائن  اگش تِ تیواسی خاغی هثتال ّستیذ ٍ داسٍی  -8

 تِ پضضه خَد اطالع دّیذ.

ًْا تاػث صخوی ضذى ٍ تشٍص ػفًَت ضذیذ پَستی هی ضَد.اص خاساًذى ضایؼات خَدداسی وٌیذ، خاسش آ -9  

. وْیش ًیاص تِ پاًسواى ٍ پَضاًذى ًذاسد.سٍی ضایؼات استفادُ ًىٌیذ شاص الىل یا تتادیي ت-10  

.تاتص هستمین آفتاب تشسٍی ضایؼات سا واهالً هحذٍد وٌیذ.ضَدخٌه وشدى ضایؼات تاػث واّص احساس خاسش هی -11  

سٍص یه تاسآًْا سا تا آب گشم تطَئیذ. 3-4ٍ ّش  هلحفِ ّا ٍ تالص ّای ًخی استفادُ وٌیذاص لثاس ّا ٍ  -12  

( تا اص هػشف غزاّای تحشیه وٌٌذُ ) تِ خػَظ تخن هشؽ،گَجِ فشًگی، ادٍیِ ّا، اًَاع سس، آجیل ّا، اًَاع وٌسشٍ، اًَاع ضیشیٌی ٍ ًَضاتِ  -13

 حذ اهىاى خَدداسی ًوائیذ.

حذ اهىاى تا گل ّا ٍ گیاّاى هحذٍد ًوائیذ.تواس خَد سا تا  -14  
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تِ طَس هشتة استحوام وشدُ ٍ پَست سا واهالً تویض ًگْذاسیذ.-15  

اص تواس ًضدیه تا حیَاًات ، پشًذگاى ٍ فضَالت آًْا اجتٌاب وٌیذ. -16  

اص استؼوال سیگاس ٍ للیاى خَدداسی ًوائیذ. -17  

.خَدداسی وٌیذ ٍ اص هػشف هَاد آسیطی ٍ تْذاضتیغاتَى ّا ٍ هَاد ضَیٌذُ هؼطش تشای استحوام  اص -18  

 در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجذداً به اورژانس مراجعه کنیذ:

 * ػذم ایجاد تْثَدی ٍ واّص ػالئن ) ػذم  پاسخ تِ داسٍّا(

تا ٍجَد هػشف داسٍ تطذیذ ضایؼات ٍ گستشش آًْا یا خاسش تسیاس ضذیذ*   

ٌگی ًفس ٍ خس خس سیٌِ* ت  

سشفِ یا گشفتگی گلَ*   

اختالل ٍ سختی تلغ *   

تیشٍى سیختي تضاق*   

تَسم صتاى، حلك ، گلَ ٍ لة ّا*   

تة ٍ لشص*   

سش دسد ٍ سشگیجِ*   

سًگ پشیذگی یا تؼشیك ضذیذ*   

تپص للة*   

اسْال ٍ استفشاؽ ٍ دسد ضىن*   

  تشٍص ّشگًَِ خًَشیضی* 

  ًاضی اص هػشف داسٍ ضؼف ٍ تی حالی یا خَاب آلَدگی ضذیذ* 

   

 

   

  


