
 تکزر ادرار تا راٌ َای درمان آن اس علل 

فشد اصؽالحب دچبس تىشس ادساس ضذٜ است وٝ  ،ثبس ثیطتش ضٛد 7تب  5ٞشٌبٜ تؼذاد دفؼبت ادساس ؼی سٚص اص 

ثٝ  سفتٗ دستطٛییٞٓ فىش ٞٙٛص اص تٛاِت فبصّٝ ٍ٘شفتٝ، ثبصچشا . ایٗ ٔسبِٝ ٔیتٛا٘ذ ٘طب٘ٝ ثیٕبسی ثبضذ

تبٖ وشدٜ؟ ٚلتی وٝ لشاس است ثشای چٙذ سبػت اص خب٘ٝ اسشتبٖ ٔیض٘ذ؟ ٔشاجؼٝ ٔىشس ثٝ دستطٛیی والفٝ 

پیذا وشدٖ تٛاِت ػٕٛٔی سٞبیتبٖ ٕ٘یىٙذ؟ دس ؼَٛ ضت ٔججٛسیذ  استشسسفش ثشٚیذ، ثٝ فبصّٝ ثٍیشیذ یب 

 است. ادساس تىشساثتالی ضٕب ثٝ  ٕٞٝ ایٟٙب ٘طب٘ٝ ٞبی تبٖ سا خبِی وٙیذ؟اثبسٞب اص خٛاة ثشخبستٝ ٚ ٔخب٘ٝ 

 سالٔتٔطىّی وٝ ٔیتٛا٘ذ جٙجٝ ٞبی دیٍش ص٘ذٌی اص جّٕٝ وبس ٚ فؼبِیت ٞبی سٚصا٘ٝ، خٛاة ٚ استشاحت، 
 .است ثیٕبسی ضبیؼیسدٞٙذٜ ثٛد٘ص، ثب ٚجٛد ٕٞٝ آصا ادساس تىشس ذٞذ.ث... سا ٞٓ تحت تأحیش لشاس  ٚ سٚاٖ

ٞٙٛص تخّیٝ وبُٔ  ٔبیؼبت، ثٝ دفؼبت ثٝ دستطٛیی ٔشاجؼٝ وشدٜ، ٞش ثبس حجٓ وٕی ادساس سا تخّیٝ ٚ احسبس وٙذصٔب٘ی وٝ فشدی ثب ٔصشف وٓ یب ٔتٛسػ 

ٔخب٘ٝ ثٝ دستطٛیی ٔشاجؼٝ ثبس ثشای تخّیٝ  8تب  7سبػت ثبیذ  42ٔجتال ثٝ تىشس ادساس است. دس حبِت ؼجیؼی دس ؼَٛ ٚی  وٝ ٌفتٝ ٔیطٛد ا٘جبْ ٘طذٜ،

ِت ؼجیؼی یه فشد جٛاٖ ٘جبیذ دس ؼَٛ ضت ٘یبصی ثشای تخّیٝ ٔخب٘ٝ احسبس وٙذ ٍٔش آ٘ىٝ ٔبیؼبت صیبدی ٔصشف وشدٜ ثبضذ. دس حب ضٛد، ػالٜٚ ثش ایٗ

٘طب٘ٝ ٟٔٓ تىشس سبػت یىجبس ثٝ دستطٛیی ٔشاجؼٝ وشدٜ ٚ ضت ٞب ٔذاْ ثشای تخّیٝ ٔخب٘ٝ ثیذاس ٔیطٛد دچبس تىشس ادساس است.  ٘یٓثٙبثشایٗ فشدی وٝ ٞش 

است. وسی وٝ ٔبیؼبت صیبدی ٔصشف وشدٜ ٚ ٞش ثبس حجٓ  تخّیٝٞش ثبس دس  ،حجٓ وٓ ادساسثٝ دستطٛیی ٚ  #دفؼبت$ٔىشّس ٚ ثٝ  ٔشاجؼٝ صیبد تؼذاد، ادساس

 د.صیبدی ادساس تخّیٝ ٔیىٙذ جضٚ ٔجتالیبٖ ثٝ تىشس ادساس ٔحسٛة ٕ٘یطٛ

 اوًاع بیماری 

ایٗ ٔٛظٛع ٔیتٛا٘ذ ثٝ صٛست ٘بٌٟب٘ی ٚ ثذٖٚ سبثمٝ لجّی ثٝ تىشس ادساس ٔجتال ٔیطٛد وٝ ث طٛد؛ ٌبٞی فشدتمسیٓ ٔی ٔضٔٗٚ  حبد٘ٛع  دٚتىشس ادساس ثٝ 

د. ٍشددسٔبٖ ٔی ثیٛتیه آ٘تیایٗ ٘ٛع تىشس ادساس ثب ٔصشف ٔؼٕٛالً ثیطتش دس خب٘ٓ ٞبی جٛاٖ سخ ٔیذٞذ.  ٚ ثٛدٜی ادساسی بسٞبی ٔخب٘ٝ ٚ ٔجدِیُ ػفٛ٘ت 

 ذٞذ.ٚ تمشیجبً ٕٞیطٝ اٚ سا تحت فطبس لشاس ٔی داضتٝب دس فشد ٚجٛد ٔبٜ ٞب یب سبَ ٞ ،أب تىشس ادساس ٔضٔٗ

 دالیل تکزر ادرار 

ذاسد. ذ حجٓ ؼجیؼی ادساس سا دس خٛد ٍٟ٘دس ثشخی افشاد ٔخب٘ٝ وٛچه است ٚ ٕ٘یتٛا٘ : ٍمثاوحجم کًچک بًدن  -(1

ٞٓ دِیُ تىشس ادساس است ٚ ٞٓ یىی اص ػٛاسض چٙیٗ افشادی ثب وٕتشیٗ ٔیضاٖ ادساس ثبیذ ٔخب٘ٝ سا خبِی وٙٙذ. وٛچىی ٔخب٘ٝ 

مذاس ثیطتشی ادساس سا دس آٖ. وسی وٝ ٔججٛس است حجٓ وٓ ادساس سا تخّیٝ وٙذ ثٝ ٔخب٘ٝ اجبصٜ ٕ٘یذٞذ حجٓ پیذا وٙذ ٚ ٔ

 آیذ.ثٝ ٚجٛد ٔی ادساس اختیبسی ثیذاسد، ثٙبثشایٗ سفتٝ سفتٝ ٔخب٘ٝ وٛچه ٔیطٛد ٚ خٛد ٍٟ٘

ادساس سا تحُٕ وٙذ تب ٔمذاس فطبس ثبس دلبیمی  دسٔب٘ی ٔیتٛاٖ ٔخب٘ٝ سا ثضسي تش وشد؛ یؼٙی فشد ٞش - ٌبٞی ثب سفتبس:  راٌ حل

 .دس ٔخب٘ٝ جٕغ ضٛدپیطبة  اص ثیطتشی

ٕ٘یتٛا٘ذ وطص ٚ افضایص حجٓ  جذاسش،جّٕٝ ظخیٓ ضذٖ  ٌبٞی ٔخب٘ٝ ثٝ دالیُ ٔختّف اص : در مثاوٍي حجم پذیزی شش کاَش قدرت ک -(2

ٍ٘ٝ داسد. تب صٔب٘ی وٝ ضٕب اص پس دسٔبٖ ٔطىُ اصّی  دس خٛد دس حمیمت ٔخب٘ٝ ٕ٘یتٛا٘ذ ثٝ ضىُ ثبدوٙىی ثضسي تش ضذٜ ٚ ادساس ثیطتشی سا داضتٝ ثبضذ.

 ثش٘یبییذ، ٕ٘یتٛا٘یذ ٔیضاٖ تٛاِت سفتٗ ٞب ٚ دفغ ادساستبٖ سا وبٞص دٞیذ.

آٖ سا افضایص داد. الصْ است فشد ثشای خٛد تؼییٗ وٙذ وٝ ٔخالً ٞش ثبس دلبیمی دس ثشاثش تٕشیٗ ٞبیی ٔیتٛاٖ ٔخب٘ٝ سا ثضسي وشدٜ ٚ حجٓ ا٘جبْ ثب  : راٌ حل

دیشتش  ٕ٘بیذٞشچٝ فشد صٚدتش ادساس سا تخّیٝ  ثشاثش تخّیٝ ٔخب٘ٝ سا ثیطتش وٙذ. ثؼذ اص ٔذتی صٔبٖ ٔمبٚٔت دس بس اججبس تخّیٝ ٔخب٘ٝ ٔمبٚٔت ٕ٘بیذ ٚاحس

ثب دسٔبٖ ٚ سفغ ػُّ دیٍش  .ٌشدیذأیذٚاس  ،ٕشیٗ ٞب جذی ثبضیذ، ٔیتٛا٘یذ ثٝ ٞشچٝ صٚدتش ثشؼشف ضذٖ ٔطىّتبٖدسٔبٖ خٛاٞذ ضذ. اٌش دس ا٘جبْ ایٗ ت

 ٔیتٛاٖ لذست حجٓ پزیشی ٔخب٘ٝ سا افضایص داد. ،#ٔٙجش ثٝ اِتٟبة ٚ ظخبٔت جذاس ٔب٘ٙذ اِتٟبة ٔخب٘ٝ $سیستیت

ٝ خٛدی داسد. دس ایٗ ٔٛسد، فشد ثؽٛس ٘بٌٟب٘ی احسبس ٘یبص ث حذ یب ٔٙمجط ضذٖ ٞبی خٛدٔخب٘ٝ ثشخی افشاد ِشصش ٞبی ثیص اص  : مثاوٍ بیش فعال -(3

 وٝ ِجبس خٛد سا خیس وٙذ!ٕٔىٗ است  ٕ٘ٙبیذٔیىٙذ ٚ اٌش سشیغ ٔشاجؼٝ  پیذادستطٛیی  ثشای سفتٗ ثٝ

یطٛ٘ذ وٝ ِشصش ٞب داسٚٞبیی تجٛیض ٔ دسٔب٘ی دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد. - ٕٔىٗ است داسٚ ،ثشای دسٔبٖ ایٗ ٔٛسد : راٌ حل

 ،ثٝ خٛدی سا ٟٔبس وشدٜ ٚ تىشس ادساس سا دسٔبٖ ٔیىٙٙذ. دسصٛستیىٝ داسٚٞبی دیٍشی سا ٔصشف ٔیىٙیذ ٚ ا٘مجبظبت خٛد

سؤاَ وٙیذ. اٌش تىشس ادساس  ،اص پضضىتبٖ دس ٔٛسد احتٕبَ تذاخُ داسٚٞبی جذیذ ثب آ٘چٝ پیص اص ایٗ ٔصشف ٔیىشدیذ

 سپسٚ  ٕ٘ٛدٜاَٚ ثبیذ ثب وٕه پضضىتبٖ ػّت سا پیذا  یب سشسشی اص وٙبس آٖ ثٍزسیذ.وشدٜ دسٔب٘ی  داسیذ، ٘جبیذ خٛد

 دسٔبٖ ٔٙبست ثب آٖ سا ا٘تخبة وٙیذ.

 وٕشی ٞبیٛپبتی دیسى، ٔغضی تٛٔٛسیب  سىتٝ، پبسویٙسٖٛ، MSثیٕبسی ٞبی صٔیٙٝ ای ٔخُ  : مثاوٍ عصبی -(4

... ٕٔىٗ است سجت ضٛ٘ذ ٔخب٘ٝ تحت فطبس لشاس  ٚتصبدف  ٘بضی اص ظشثٝ، تشٚٔبی آسیت ٞبی ٘خبػیدسٔبٖ ٘طذٜ، 

 ذ.٘ذ تحشیه پزیشی ٔخب٘ٝ سا ثبال ثشدٜ ٚ ٔٛجت تىشس ادساس ضٛٙٚالغ ایٗ ثیٕبسیٟب ٔیتٛا٘ ٌیشد. دس

 ای ٚ ثشسسی ٘ٛاس ٔخب٘ٝ ٞبی صٔیٙٝ ای ٔیتٛاٖ فطبس ٔخب٘ٝ سا وٓ وشد. ٌبٞی ٕٔىٗ است ثش اسبس ػّت ثیٕبسی صٔیٙٝ ثب دسٔبٖ یب وٙتشَ ثیٕبسی : راٌ حل

 یب جشاحی ٘یبص ثبضذ. ٚ تجٛیض داسٚثٝ ، $یٛسٚدیٙبٔیه#



ػّت ٔخب٘ٝ ىٙذ. دس افشادی وٝ ثٝ فشد احسبس ادساس سا دسن ٔی سی، سی 051ؽٛس ؼجیؼی پس اص پش ضذٖ ٔخب٘ٝ تب حجٓ ث : اسمثاوٍ َای حسّ -(5

 لؽشٜ ٞٓ دسن ٔیطٛد. چٙذیب ٚ  سی سی 41احسبس ادساس حتی ثب حجٓ  ،حسبس دچبس تىشس ادساس ٞستٙذ

تٛا٘ٙذ ثٝ حُ ٔطىُ ضٕب وٕه وٙٙذ، ٌبٞی سیص ٚ لیچی دست خٛدتبٖ است ٚ خٛد ضٕب ی تٟبجٕی یب داسٚیی ٘یستٙذ وٝ ٔیٟبٕٞیطٝ دسٔب٘ : راٌ حل

سفتبسدسٔب٘ی دس٘ظش ٌشفتٝ ٔیطٛد؛ دس اثتذا ٞستیذ وٝ ثب تٕشیٗ ٚ ٔمبٚٔت ٔیتٛا٘یذ اٚظبع سا ثٟتش وٙیذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثشای دسٔبٖ ایٗ ٔطىُ ثبص ٞٓ 

پس خستٝ ٘طٛیذ ٚ تالش وٙیذ ٞش سٚص یه لذْ ثٝ جّٛ ىٙذ! ٔییؼٙی فشد ثٝ اصؽالح حشف ٔخب٘ٝ سا ٌٛش ٘ىشدٜ ٚ دس ٔمبثُ سفتٗ ثٝ دستطٛیی ٔمبٚٔت 

 اِجتٝ ٌبٞی ٞٓ ثستٝ ثٝ ضشایػ، اص دسٔبٖ داسٚئی ثشای وبٞص ػالئٓ وٕه ٌشفتٝ ٔیطٛد. ثشٚیذ.

یب ٔضٔٗ ٚ ػفٛ٘ت ٞبی ٔخب٘ٝ یب ٔجبسی ادساسی ٕٔىٗ است سجت تىشس ادساس حبد  : عفًوت َا -(6

یىجبسٜ سخ دٞذ، تىشس ادساس حبد ٚ اٌش ػفٛ٘ت ٔضٔٗ ثٛدٜ ٚ ٔبٜ ٞب ٚجٛد داضتٝ ثٝ ضٛ٘ذ. اٌش ػفٛ٘ت 

 تىشس ادساس ٔضٔٗ سا ایجبد ٔیىٙذ. ،ثبضذ

ثب ؼالٜٚ دسٔبٖ ػفٛ٘ت ىٙذ، ثػفٛ٘ت ٞب جٌّٛیشی ٔیثشٚص ٔسّٕبً سػبیت ٔسبئُ ثٟذاضتی اص  : راٌ حل

ٚ ا٘جبْ دسٔبٖ الصْ دسصٛست ٔیتٛا٘ذ تىشس ادساس سا دسٔبٖ وٙذ. ٘ٛضیذٖ آة فشاٚاٖ  ،ٞٓداسٚٞبی ٔٙبست 

 دس ایٗ ساثؽٝ ٔؤحش ثبضذ. لبدس است ،٘یضٞبی ادساسی  ٚجٛد سًٙ

٘مص داضتٝ ثبضٙذ. افشادی  $ثذِیُ تحشیه اػصبة اتْٛ٘ٛ پبساسٕپبتیه ٚ سٕپبتیه# تىشس ادساسٔسبئُ سٚا٘ی ٔیتٛا٘ٙذ دس ایجبد  : استزس ي اضطزاب -(7

 احسبس ٔیىٙٙذ ٚ ٕٔىٗ است ثٝ تىشس ادساس ٔجتال ضٛ٘ذ. سفتٗ سا ٘یبص ثیطتشی ثٝ دستطٛییدس خٛد  ،ٞستٙذ استشسوٝ ٔذاْ تحت 

فشد ٘جبیذ ثش ادساس خٛد تٕشوض وشدٜ ٚ ثٝ ِحبؾ سٚا٘ی، رٞٗ  ثش ایٗ، ػالٜٚتٛا٘ذ ٔؤحش ثبضذ. ٔی استشس وٙتشَثشای دسٔبٖ ٚ ثٝ سٚا٘پضضه ٔشاجؼٝ  : راٌ حل

 ، ثیطتش ایٗ لعیٝ سا تطذیذ ٔی ٕ٘بیذ.خٛد سا ثٝ خبؼش ایٗ ٔسبِٝ ٔغطٛش وٙذ. ٔطغِٛیت رٞٙی ٘سجت ثٝ تىشس ادساس

ادساسی داس٘ذ، دیذٜ ٔیطٛد. ثبیذ ثذا٘یذ ٞشچٝ ثٝ ٔخب٘ٝ ثیطتش  ٚسٛاسوٝ  ٔیٍشدد ٚ دس افشادیایٗ ػّت ٞٓ ثٝ ٔسبئُ سٚا٘ی ثبص  : يسًاس ادراری -(8

 ،پس دس ایٗ ٔٛسد ٞٓ خٛد ضٕب ٞستیذ وٝ ثٝ جبی استفبدٜ اص داسٚٞب داضتٝ ثبضیٓ، ٔخب٘ٝ تحشیه پزیشتش خٛاٞذ ثٛد.  استشسٔتٕشوض ٚ حسبس ثٛدٜ ٚ 

 ایٗ ٔطىُ لذْ ثشداسیذ. وشدٖثشای حُ ثب ٔطغَٛ وشدٖ ٚ ٔؼؽٛف ٕ٘ٛدٖ رٞٗ خٛد ثٝ ٔسبئُ دیٍش، ٔیتٛا٘یذ 

ٚ سیضش  حسبسیت ثیص اص حذ ٘سجت ثٝ پبویوٝ خٛد سا حُ وشدٜ ٚ دسن وٙذ  یٚسٛاسٔطىُ ، سٚا٘پضضىی ضخص ثبیذ ثب سإٞٙبیی ٔتخصص:  راٌ حل

 ادساس خٛاٞذ ضذ. تىشسثشٚص سجت ٔطىالتی ٘ظیش  ،ادساس دس ِجبس صیش

 سایز علل : 

ػُّ ضبیغ تىشس ادساس ٞستٙذ ٚ دس صذس ٕٞٝ آٟ٘ب اص ٔٛاد ٔحشن وّیٝ ٚ تحشیه وٙٙذٜ ٞبی ٔخب٘ٝ ٔصشف  -

وبفئیٗ ٚ اِىُ لشاس داسد، صیشا ایٟٙب ٔذسٞبی ؼجیؼی ٞستٙذ ٚ ثبػج تطىیُ ثیطتش ادساس ٔیطٛ٘ذ. ثشخی 

 دفغ ادساس سا صیبدتش ٔیىٙٙذ.خٖٛ ٞٓ، فطبس ٚ ظذ $دیٛستیه# داسٚٞبی ٔذس

یه صاٚیٝ دس ٔخب٘ٝ ٚ ٌشدٖ ٔخب٘ٝ  .ٞبی ٔىشس است  تشیٗ ػبُٔ تىشس ادساس، صایٕبٖ  ص٘بٖ ضبیغثؼعی اص دس  -

٘ٛصاد تغییش ٔیىٙذ ٚ ٔٛجت تىشس ادساس دس ٘بضی اص تِٛذ ٞب ثٝ ػّت فطبس   ایٗ صاٚیٝ ؼی صایٕبٖ ٚذ ٘ؼجیؼی داس

وٝ ٞب   ای ٘یض ٕٞشاٜ است. ضذیذتشیٗ ٘ٛع ایٗ ٔطىُ دس خب٘ٓ اختیبسی چٙذ لؽشٜ  ٔبدس ٔیطٛد وٝ ػٕٛٔب ثب ثی

 د.ؽشح ٔیطٛٔ "ب٘ٝ افتبدٌی ٔخ"  ثب ػٙٛأٖیتٛا٘ذ ثب ثی اختیبسی ادساسی ٘یض تٛاْ ٌشدد، 

 #.دادٜ ٘طذٜ یب خٛة دسٔبٖ ٘طذٜثیٕبسی تطخیص احتجبس ادساسی ٘بضی اص $ دس ٔشداٖ ٞٓ، ٕٞیٗ ػالئٓ سا داسد پشٚستبتٚ ثضسي ضذٖ غذٜ ػفٛ٘ت  -

وطیذٜ ضٛد. اص ٞب ٌطتٝ ٚ ثٝ وّیٝ جزة ٞٓ ثب آٖ ٞبی ثذٖ   آة ثبفت اظبفی خٖٛ دس ادساس دفغ ضٛد ٚ دس٘تیجٝثبػج ٔیطٛد وٝ لٙذ ضیشیٗ دیبثت  -

 یجبد ٔیٍشدد.ؼشف دیٍش، ثذِیُ آسیت اػصبة ٔخب٘ٝ وٝ ٘بضی اص دیبثت ٔیجبضذ، ػّٕىشد ٔخب٘ٝ ٔختُ ضذٜ ٚ تىشس ادساسی ا

 ٚ ثٝ لٙذخٖٛ سثؽی ٘ذاسد. است ٘بضی اص ٔطىالت ٞٛسٔٛ٘ی ، افضایص حجٓ ادساسثی ٔضٜ٘ٛع دیبثت دِیُ تىشس ادساس دس  -

 ،، ص٘ججیُ، ِیٕٛتششتشة سیبٜ ٞٙذٚا٘ٝ، وبٞٛ، ٛأُ ؼجیؼی ٔب٘ٙذ ٞٛای سشد، سفتٗ اص ٔىبٖ ٌشٔسیش ثٝ سشدسیش، خٛسدٖ ثؼعی ٔٛاد غزایی ٔب٘ٙذػ -

 ٙذ.دالیُ تىشس ادساس ثبضاص ٔیتٛا٘ٙذ  ،٘یض وٝ ٔٛجت افضایص حجٓ ادساس ٔیطٛد ..... ٚچبئی 

بیؼبت دس ٔٛجت تجٕغ ٔ تٛا٘ذ خٖٛ سا ثٝ خٛثی تخّیٝ وٙذ،وٝ ٕ٘یدسیچٝ ای ٚ ػعال٘ی لّت#  سسب $٘بضی اص سىتٝ ٚ یب ثیٕبسیٟبیضذٜ ٚ ٘بلّت ظؼیف  -

 سبػبت استشاحت دس ضت#.ٚ تىشس ادساس ٔیطٛد $ثٛیژٜ ؼی  ، ثشٚص إدْثذٖ

ٍٞٙبْ سشفٝ، طٛ٘ذ. دس ایٗ حبِت ٔیٚ تىشس ادساس  اختیبسی فطبسی سیبسی اص ص٘بٖ دس ؼَٛ حبٍٔی دچبس ثیص٘بٖ حبّٔٝ دائٕب ٘یبص ثٝ دفغ ادساس داس٘ذ. ث -

ٚ دائٕبً ٘یبص ثٝ دفغ ادساس  دٍشدٔمذاسی ادساس اص ٔخب٘ٝ خبسد ٔی ،خٙذٜ، ػؽسٝ ٚ ثّٙذ وشدٖ اجسبْ سٍٙیٗ

. $ثذِیُ احش فطبسی سحٓ ثضسي ضذٜ ثش سٚی ٔخب٘ٝ# تش است ضبیغ سْٛٔبٞٝ  3. ایٗ ػبسظٝ دس ٚجٛد داسد

 تبٞی پس اص صایٕبٖ ثشؼشف ٔیطٛد.تىشس ادساس ثٝ فبصّٝ وٛ

 حًاستان باشد ،اگز با تًالت قُزید! 

ٕٞیطٝ اضتجبٞبتی وٝ دس ٔشالجت اص وّیٝ ٞبیتبٖ ا٘جبْ ٔیذٞیذ، ثبػج ٔمیٓ ضذ٘تبٖ دس تٛاِت ٕ٘یطٛ٘ذ. 

ٚ چبسٜ  تبٖ ثبػج آٖ ضذٜ است سا ثٝ اسث ٔیجشیذاٌبٞی ضٕب چٙیٗ ٔطىّی وٝ سبختبس وّیٝ ٞب یب ٔخب٘ٝ 



ٚ لٟش ثٛدٖ ثب  ػذْ تٛجٝ ثٝ سالٔت سیستٓ ادساسی اص ؼشیك ثشسسی ؼجّی ،ادساس ٍٟ٘ذاضتٗأب دس ٞش حبَ،  لبؼؼی ٞٓ ثشای سفغ ٔسبئُ اسحی ٚجٛد ٘ذاسد!

 ش ثبضذ.یبحتتٛاِت ٞٓ ٕ٘یتٛا٘ذ دس ثیٕبس ضذٖ وّیٝ ٞب ٚ ٔخب٘ٝ ضٕب ثی 

 ؟بار دستشًیی می ريید چىد 

 .ٚ ثبیذ ٘سجت ثٝ آٟ٘ب آٌبٞی داضت ثٛدٜثٝ ِحبؾ تطخیص ٚ دسٔبٖ ٟٔٓ  دٚٞش  ،تىشس ادساس ٚ ػىس آٖ وٓ ادساسی

 ؟چقدر مایعات می وًشید 

ادساسی ٔجتال ٞستٙذ. ایٗ افشاد حتٕبً ثبیذ اص ِحبؾ  - شثٝ پُ ٓ ادساس خیّی صیبد است ٚ اصؽالحبًثشخی افشاد ٞٓ ٞستٙذ وٝ ٔبیؼبت وٕی ٔی ٘ٛضٙذ أب حج

 ٚجٛد داضتٝ ثبضذ. یب سیستٓ غذد دسٖٚ سیضٚ ٞب  وّیٝدس ضٛ٘ذ صیشا ٕٔىٗ است اختالالت ػّٕىشدی  ٔؼبیٙٝػّٕىشد وّیٝ ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفتٝ ٚ 

 ؟کلیٍ َایتان سالم است 

 "51فشد تب صٔب٘ی وٝ  ٘ذاضتٝ، بی وّیٛی دس ٔشاحُ اِٚیٝ ٘طب٘ٝ ٚاظحیوٓ ادساسی یب پشادساسی ٘مص اسبسی داس٘ذ. ٘بسسبیی ٞ ٘بسسبیی ٞبی وّیٛی دس ثشٚص

ػالئٕی ٘ذاسد. حتی ٌبٞی ػّٕىشد یه وّیٝ  ثٍیشد،لشاس وّیٛی تخشیت یب ٘بسسبیی  تحتیب ثیطتش 

 أب فشد ٞٙٛص اص آٖ ثی اؼالع است!سٚد  وبٔالً اص ثیٗ ٔی

  ؟ایه وشاوٍ َا را داریدآیا 

، پّٟٛٞب دسد٘طب٘ٝ ٞبیی ٔب٘ٙذ  ،تخشیت ٚ ٘بسسبیی دس وّیٝ ثٝ ٚجٛد ٔیآیذ "51صٔب٘ی وٝ ثیص اص 

 ٔضٔٗ خستٍی ،ادْ ا٘ذاْ ٞبٚ  پف صٛست ،ٚصٖ وبٞص، اضتٟبیی ثی، سً٘ پشیذٌی، صسدی پٛست

ثبضذ، ضذٜ ثشای دسٔبٖ ٚ پیٍیشی ثسیبس دیش  دیٍش خٛد سا ٘طبٖ ٔیذٞٙذ وٝ ضبیذ ایٗ صٔبٖ ..ٚ...

 تٛجٝ وبفی داضت. ٚ ٜثٙبثشایٗ الصْ است ٘سجت ثٝ ایٗ ٔٛظٛع آٌبٜ ثٛد
 

 :ٔٛاسد صیش سا تٛصیٝ ٔیىٙٙذ  ثشای دسٔبٖسشدی وّیٝ ٞب ٚ ٔخب٘ٝ است ٚ  تىشس ادساسی، ػبُٔ ایجبد ٔطىُدس ؼت سٙتی ػمیذٜ ثش ایٗ است وٝ  *

 آٖ سا ثب وٕشثٙذ ثجٙذیذ.سٚی دلیمٝ  ۵۹ثؼذ اص  ٔشتجٝ ٚ ۷تب  ۶سٚصی ،سیبٜ دا٘ٝ ٚ یب وٙجذ سٚی وّیٝ ٞب ٚ صیش ضىٓ سٚغٗٔبِیذٖ  -#اِف

 سبػت ٔیُ ضٛد. ۵۶ٞش دس ٔشثبخٛسی  لبضك ۶سٚصی  ،ٚاحذ ػسُ 3ثٝ ٕٞشاٜ  ٚاحذ سیبٜ دا٘ٝ ٘یٓ وٛة یهاص تشویت  -#ة

 تٙبَٚ ٌشدد. صجحب٘ٝ دس ٚػذٜ ۹تب  ۷ ٞفتٝ ای ،ثب ضیشٜ اٍ٘ٛسٔخّٛغ اسدٜ  -#د

 .ٌشْ استفبدٜ اص اغزیٝ ثب ؼجیؼتسشدیٟب ٚ افضایص ٔصشف وبٞص  -#د

 ذ.ٌشد٘ا٘جبْ  ٔذاْٚ ٚ پیٛستٝ، سٚص ۵۶۴تب  ۸۴ زوش ثٝ ٔذتفٛق أِٛاسد تٕبٔی ثٟتش است وٝ 




