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اسکیشوفزنیا

()Schizophrenia

اػىیضٍفشًی یب سٍاى گؼیختگی (اػىیضٍ :ؿىبف ،فشًی :رّي) ،هجوَػِ اختالالتی وِ:
 ثب آؿفتگی دس گفتبس
 ادسان ،تفىش
ػبعفِ
 اسادُ
 ٍ فؼبلیت اجتوبػی هـخق هی گشدد.
ثٌذیىت هَلش( :)1852جٌَى صٍدسع
یَگیي ثلَلش( :)1911اػىیضٍفشًی
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مالک های تشخیصی بزای اسکیشوفزنیا
هالن ّبی :B

هالن ّبی :A
ّزیبى

اختالل ػولىشداجتوبػی /ؿغلی

تَّوبت

اختالل دس سٍاثظ ثیي فشدی

تىلن آؿفتِ(ثی سثغی)

اختالل دس هشالجت اص خَد

سفتبس آؿىبسا آؿفتِ

اختالل دس ػولىشد تحلیلی

ػالین هٌفی(وٌذ ؿذى ػبعفِ،

حشف ًضدى ،فمذاى اسادُ)
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مالکهای تشخیصی  4Aبلولز بزای اسکیشوفزنی
Associative.disturbance

اختالل تفکش(تذاعی ها )

Affective.disturbance

اختالل عاطفه

ambivalence

دو گانگی احساس
اوتیسم(غوطه وس شدذ دس

autism

احساس)
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مالکهای تشخیصی اشنایذر بزای اسکیشوفزنیا
عالیم دسجه ()1

عالیم دسجه()2

افکاس قابل شنیذ

حیشت و منگی

صذاهایی که مباحثه یا

تغییشات خلق

مزاکشه میکننذ
سبایش افکاس-نفور پزیشی

احساس فقش هیجانی

افکاس
انتشاس افکاس
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تمؼین ثٌذی دیگشثش اػبع ٍجَد ػالئن هخجت ٍ هٌفی :
TYPE 1
ػالئن هخجت :تَّوبت ،سفتبس غیش ػبدی ،افضایؾ تىلن ،ؿل ؿذى تذاػی ّب

TYPE 2
ػالئن هٌفی :ػبعفِ ػغحی یب وٌذ ،فمش والهیٍ ،لفِ فىش ،فمذاى آساػتگی ٍ اًگیضُ ،تشن
لزت ،هشدم گشیضی.
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اپیذمیولوصی
هشد ٍ صى ثِ یه هیضاى
ػي ؿشٍع 15-35ػبلگی

لجل اص  ٍ10پغ اص  50ػبلگی ًبدس اػت(اٍاػظ  30-20ػبلگی دس هشداى ،دس
صًبى دس اٍاخش ّویي ػي)
دس هشدّب صٍدتش اص صًْب ؿشٍع هی ؿَد
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اتیولوصی
فشضیِ اػتشع
ػَاهل هحیغی :صیؼت ؿٌبختی(ػفًَت) ،سٍاًـٌبختی(هَلؼیت اػتشع صای خبًَادگی)
آػیت پزیشی خبف :طًتیىی
صیؼت ؿٌبختی(اختالالت ػبختوبًی هغض :وبّؾ حجن لـشهخ ٍ آتشٍفی هخچِ)

اختالالت ًَسٍثیَؿیویبیی :اصدیبد فؼبلیت دٍپبهیي
سٍاًی -اجتوبػی(عجمبت اجتوبػی -التلبدی پبییي)
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انواع اسکیشوفزنی
پبساًَئیذ ()paranoid
اؿتغبل رٌّی ثب ّزیبى ّبی ؿذیذ ٍ تَّوبت ؿٌَائی فشاٍاى
ّزیبى ّب ثخلَف اص ًَع گضًذ ٍ آػیت ٍ ثضسي هٌـی

ػي ؿشٍع ًؼجتب ثبالتش اص ػبیش اًَاع اػت( 30-40ػبلگی).
ّیجبى صدُ ،ؿىبن ،هحتبط ،خـي ٍ پشخبؿگش
ثؼیبس تحشیه پزیش
دسثبسُ ًجَؽ ٍ یب لذست اػتخٌبئی خَد كحجت هی وٌٌذ
سفتبسّبئی هزّجی هبًٌذ ػجبدت ّبی ثیؾ اص حذ ،هغبلؼِ ،اص خَدگزؿتگی
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آؿفتِ ()disorganized
ثی سثغی افىبس ٍ سفتبس آؿىبسا آؿفتِ ،ػَاعف ػغحی ٍ ًبهتٌبػت
ؿشٍع ثیوبسی ثی ػش ٍ كذا ٍ غبفل گیشاًِ
دس اٍایل ًَجَاًی ٍ جَاًی اػت(لجل اص  25ػبلگی)
ّزیبًْبی ػجیت ٍ غشیت داسًذ
حوالت خٌذُ ثذٍى دلیل ،ؿىله ػبصیٍ ،لخشجی ؿبیغ ٍ سفتبس ػجه ػشاًِ

ًئَلَطیؼن ؿبیغ اػت
تَّن ؿٌَایی ؿبیغ اػت
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وبتبتًَیه ()catatonic

ٍیظگی ثبسص :اختالل ػبیىَهَتَس

اداٍ اعَاس
ثی حشوتی ثلَست وبتبلپؼی ،اًؼغبف هَهی ؿىل یب ثْت

 Negativesmؿبیغ اػت
پظٍان والم-سفتبس
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ًبهتوبیض:

دس عجمِ دیگش لشاس ًوی گیشًذّ .زیبى ،تَّن ،ثی سثظ گَیی ٍ سفتبس ًبثؼبهبى

ثبلیوبًذُ:
ثْجَدی ًؼجی پیذا هی وٌٌذ

ثِ جبهؼِ ثش هی گشدًذ
اؿتغبل رٌّی

تَّن هتٌبٍة

14

DR.S.A.REZAEI

8/4/2018

اػىیضٍفشًی وَدوی
تـخیق لجل اص  13ػبلگی
حذالل یه هبُ تَّن داؿتِ ثبؿذ

دس هشحلِ حبد حتوب ثبیذ ثؼتشی ؿًَذ
ثْجَدی وبهل ّذف ًیؼت

ّذف اص دسهبى
• وؼت آگبّی ًؼجی ًؼجت ثِ ثیوبسی خَد

•ثشگـت ثِ جبهؼِ
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اختالل اسکیشوافکتیو
ٍجَد ّن صهبى خلَكیبت اػىیضٍفشًی ٍ اختالالت خلمی

 ثیوبس هوىي اػت ّن صهبى ثب داؿتي ػالین هالن  Aاػىیضٍفشًی ،یه دٍسُ افؼشدگی اػبػی یب  Maniaسا تجشثِ
وٌذ

ثیوبس اػىیضٍفشًی وِ ػالین خلمی داسد.
ثیوبسی ثب اختالل خلمی وِ ػالین اػىیضٍفشًی داسد.

ثیوبسی وِ ّشدٍ اختالل خلمی ٍ اػىیضٍفشًی سا داسد.
ثیوبسی وِ دس استجبط ثب اػىیضٍفشًی ٍ اختالل خلمی دچبس ػبیىَص حبًَیِ هی ؿَد

ثیوبساًی وِ ٍػظ ایي عیف لشاس داسًذ.
.
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اختالل اػىیضٍفشًی فشم
ػالین ؿجیِ اػىیضٍفشًی اػت
ثیـتش اص  1هبُ ٍ دس ووتش اص  6هبُ اص ثیي سفتِ
ؿیَع ثیوبسی ووتش اص اػىیضٍفشًی
ًؼجت ثِ اػىیضٍفشًی پیؾ آگْی ثْتشی داسد.
ؿشٍع حبد ٍ ػیش وَتبُ ثیوبسی پیؾ آگْی سا ثْتش هی وٌذ.
دسهبى تَػظ داسٍّبی ضذػبیىَص ( الجتِ پغ اص 6ـ 3هبُ ثبیذ هلشف آًْب لغغ ؿَد).
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اختالل ػبیىَتیه گزسا
ػالین هالن  Aاػىیضٍفشًی سا داسًذ.

ووتش اص یه هبُ عَل هی وـذ.
 هؼوَالً دس پی یه اػتشع آؿىبس دس صًذگی ثیوبس پذیذ هی آیذ.
ػالین گزسا ٍ تَأم ثب  ٍ Disorientationػالین ػبعفی ثیـتشی ّؼتٌذ.
پیؾ آگْی خَة اػت.

دسهبى:
ثؼتشی وشدى وَتبُ هذت ،اػتفبدُ اص حذالل دٍص داسٍّبی ضذجٌَى
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اختالل ػبیىَتیه هـتشن(المبیی)
ّزیبى دس صهیٌِ ساثغِ ًضدیه یه فشد ثب فشدی وِ داسای ّزیبى تخجیت
ؿذُ لجلی

هؼوَال ً 2فش هجتال
یىی ثیوبس ٍ دیگشی تملیذ هی وٌذ

دٍ ػَم هَاسد خَاّش ،یه ػَم صى ٍ ؿَّش
پزیشفتي ثذٍى چَى ٍ چشای ّزیبى عشف همبثل

ّزیبى گضًذ ٍآػیت
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Atypical psychosis
اختالل ػبیىَتیه سا داسًذ ٍلی دس ّیچ وذام اص اًَاع لجلی ًوی گٌجٌذ

Autoscopic psychosis
تجشثِ تَّن گًَِ
لؼوتی اص ثذًؾ سا جلَی خَدؽ هیجیٌذ
ثیـتش اػضب ٍ احـب دسًٍی
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تشخیص های پشستاسی:
 .1تغییش دس فشایٌذ تفىش
 .2اًضٍای اختوبػی
 .3تغییش احسبسی ادساوی دس ساثطِ ثب تَّن
 .4اختالل دس استجبط والهی
 .5اختالل دس سبصگبسی
 .6خطش تْذیذ ٍ آسیت ثِ خَد ٍدیگشاى
 .7اختالل خَاة
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اوت 18 ،4

هذاخالت پشػتبسی دس ساثغِ ثب تغییش دس فشایٌذ تفىش:
 .1ثب ثیوبس ثب جوالت ػبدُ ،هؼتمین ٍ كشیح كحجت هی وٌین.

 .2سفتبسّبی غیش تخشیجی وِ ثیوبس هوىي اػت داؿتِ ثبؿذ سا تمَیت وٌین.
 .3ثب اًجبم اهَس صیش ،ثیوبس دس هَسد افىبس غیش ٍالؼی خَد ثحج هی وٌذ:

الف :ثِ ثیوبس دس هَسد وؼت هْبست تىٌیه تَلف فىش آهَصؽ هی دّین( صیشا
هؼوَال ّزیبى ّب افىبس غیش ػبصهبى یبفتِ ّؼتٌذ ٍ دس صهبى اػتشع ثِ ثیوبس
ّجَم هی آٍسًذ ٍ ًیبص ثِ توشیي داسد).
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اوت 18 ،4

مداخالت پرستاری در رابطه با تغییر در فرایند تفکر:
ة :ثب ثیوبس دس هَسد ٍالؼیتْبی هَخِ صحجت وٌین:
 ثب ایي ثیوبساى ّشگض اص ولوبت استؼبسُ ای ٍ دٍپْلَ استفبدُ ًىٌیذ -خیلی سبدُ دس هَسد ٍالؼیتْبی پیشاهَى صحجت هی وٌین

 ثب افىبس غیش سبصهبى یبفتِ ثیوبس خذال ًىٌین چَى ثب هٌطك اصالح ًوی ضًَذ ٍ ثبػث لطغ استجبطهی ضَد
 اگش دس سٍاثط خَد ثب ثیوبس هتَخِ صحجت ًطذین هی گَیین سٍضي سبصی وٌذ تطَیك وٌیذ تب دس خصَظ احسبس خَد دس هَسد افىبس غیش ٍالؼی گفتگَ وٌذ -ثبیذ ثجیٌین ایي افىبس غیشٍالؼی هشثَط ثِ وذام ًیبص ثشآٍسدُ ًطذُ است
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اوت 18 ،4

مداخالت پرستاری در رابطه با تغییر در فرایند تفکر:
 .4ثب اًدبم ایي اهَس ثیوبس لبدس خَاّذ ثَد ثذٍى ووه پشسٌل ثیي افىبس ٍالؼی ٍ غیش ٍالؼی خَد
تفىیه لبئل ضَد:

 ثِ ثیوبس آهَصش دّیذ وِ دس صَست احسبس افىبس تخشیجی افىبس خَد سا سٍی صذا ٍ گفتِ ّبیپشستبس ٍ تین دسهبًی هتوشوض وٌذ
 ثیوبس سا تطَیك وٌیذ ّش صهبى هتَخِ افىبس هٌفی خَدتخشیجی ضذ ثیبیذ ٍ دس هَسد آى ثب ضوبصحجت وٌذ
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اوت 18 ،4

مداخالت پرستاری در رابطه با تغییر در فرایند تفکر:
 .5ثب اًدبم یىسشی اص اهَس ثیوبس هی تَاًذ ػولىشد خَد سا دس وٌبس آهذى ثب اظطشاة ،تشس ٍ ػضت
ًفس پبییي افضایص ثذّذ:

 تطَیك وٌیذ تب احسبس خَد سا ثطَس هستمین ثیبى وٌذ. -ثب ثیوبس دس خصَظ ایٌىِ چگًَِ احسبسبت خَد سا ثطَسهمجَل ًطبى دّذ ثحث وٌیذ.

 ثِ ثیوبس ووه وٌین تب سٍاثط خَد سا ثب دیگشاى ثشسسی وٌذ ٍ اص ایي طشیك ثِ ػلت خَثی ٍ ثذیسٍاثط ثیي فشدی پی ثجشد.

ٍ -لتی ثیوبس هتَخِ ضَد وِ ّزیبى ثبػث ضذُ آًگبُ هی تَاًذ ووه وٌٌذُ ثبضذ.
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اوت 18 ،4

مداخالت پرستاری در رابطه با توهم:
 ثیوبس سا اص ًظش ػالین تَّن ثشسسی وٌین
 ثیوبس سا دس ثیبى هحتَی تَّوبت تطَیك وٌیذ صیشا هی تَاًذ آهشاًِ ٍ صذهِ صًٌذُ ثبضذ.
 دس صَست پشخبضگش ثَدى دس هَاسد الصم هذاخالت سا اًدبم دّین
 ثیوبس سا دس هَسد ٍالؼیبت اطشاف آگبُ وٌیذ
 تدشثِ ثیوبس سا اًىبس ًىٌیذ

 ثِ ثیوبس تَظیح دّیذ وِ ادسان حسی اٍ تَسط دیگشاى دسیبفت ًطذُ است
 صهبى ضشٍع تَّوبت ثیوبس اٍ سا سّب ًىٌیذ
 وٌبس ثیوبس ًطستِ ٍ ثب اٍ صحجت وٌیذ تب اص تَّوبت خبسج ضذُ ٍ دسگیش ٍالؼیبت ضَد
ّ شچمذس سٍاثط ثیي فشدی افضایص یبثذ تَّن ووتش هی ضَد
 تطَیك ثِ فؼبلیتْبی ػیٌی هثل ًمبضی ٍ لبلی ثبفی
26

اوت 18 ،4

مذاخالت پزستاری در مورد توهمات
ػذم لضبٍت دس هَسد تَّوبت ثیوبس

ثِ ثیوبس ثفْوبًیذ وِ هَافك ادساوبت اٍ ًیؼتیذ.
ػشگشم وشدى ثیوبس ٍ ػذم اجبصُ ثِ ٍی جْت غشق ؿذى دس دًیبی خیبالت
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مذاخالت پزستاری در مورد هذیان ها
پزیشؽ ثیوبس ػلیشغن داؿتي اػتمبدات غلظ
اجتٌبة اص ثحج ٍ گفتگَ ثِ هٌظَس تغییش اػتمبد غلظ
خَدداسی اص تبییذ یب سد ّزیبى ّبی ثیوبس
گَؽ دادى ثِ ًگشاًی ّبی ثیوبس دس هَسد ّزیبى ّبیؾ

ػذم خٌذیذى ثِ ّزیبى هؼخشُ ٍ خٌذُ داس
ایجبد ؿه ٍ تشدیذ دس ّزیبى ّب ثب هلشف هٌظن داسٍ
28
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هذاخالت پشػتبسی دس اًضٍای اجتوبػی
ثب اًدبم ثشخی اهَسثیوبس لبدس خَاّذ ثَد وِ سٍاثط خَد ثب پشستبس سا پیص ثیٌی وشدُ ٍ ایوي سبصد
 ثشخَسد هذاٍم ٍ ثبثتی سا ثب ثیوبس ثشلشاس وٌیذ
 دس طی ثشخَسد اٍلیِ ثِ فبصلِ یه ثبصٍ اص ثیوبس فبصلِ داضتِ ثبضیذ

 حفظ حذٍد ضخصی ثیوبس ثبػث هی ضَد وِ اظطشاثص ون ضَد ٍ اػتوبدش ثبال سٍد ٍ تَخْص ثِ
حشف پشستبس ثیطتش ضَد
 دس هَسد لوس ثیوبس ثبیذ احتیبط وٌین

 ثِ ثیوبس اخبصُ دّین وِ دس ایدبد ساثطِ پیص لذم ضَد
 ثشای ّشگًَِ فؼبلیت ثیوبس وِ ثبػث ثْتش ضذى فؼبلیت اختوبػی ضَد ثبصخَسد هثجت دّین
 ثِ تذسیح اٍ سا ٍاسد گشٍُ وٌین ٍ اص اٍ ثخَاّیذ وِ آًچِ سا وِ الصهِ ثشخَسد هٌبست است سا روش وٌذ
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اوت 18 ،4

مذاخالت پزستاری در اختالل در ارتباط کالمی
 ثب اًدبم ایي اهَس ثیوبس لبدس خَاّذ ثَد ثب پشستبساى ٍ ثیوبساى استجبط هٌبست ثشلشاس وٌذ.
 ثب ثیوبس ٍلت صشف وٌیذ ٍ ساثطِ یه ثِ یه ثب اٍ ثشلشاس وٌیذ.
 دس حیي صحجت ثب ثیوبس سٍی ًىبت هثجت ٍ ػاللِ هٌذی ّبی اٍ تبویذ وٌیذ.
 اگش ثیوبس ضشٍع ثِ ثشلشاسی استجبط وشد ثِ همَلِ ّبی هؼٌی داس آى ّب تَخِ وٌیذ.
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اوت 18 ،4

مذاخالت پزستاری در اختالل ساسگاری
 ثب اًدبم ایي اهَس ثیوبس لبدس خَاّذ ثَد ثب ضشایط استشس صا وٌبس ثیبیذ
 ثؼذ اص ثشلشاسی استجبط تَام ثب اػتوبد ٍاطویٌبى ،اص ثیوبس ثخَاّیذ آى چِ سا وِ هی خَاّذ ٍ
احسبس هی وٌذ ثشای هب ثیبى وٌذ
 ثب ثیوبس دس هَسد ػبدات ثذ ٍ ضٌبسبیی ایي ػبدات ٍ تىبًِ ّبیی وِ ًیبص ثِ وٌتشل ضذى داسًذ
صحجت وٌیذ

 هَلؼیتْبی گزضتِ ثیوبس سا هشٍس وشدُ ٍ اص اٍ ثخَاّیذ سفتبسّبی ًبسبصگبساًِ خَد سا ضٌبسبیی
وٌذ
 اص سٍش ایفبی ًمص ًیض هی تَاى استفبدُ وشد
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اوت 18 ،4

هذاخالت پشػتبسی دس خغش تْذیذ ٍ آػیت ثِ خَد ٍ دیگشاى
 فشاّن وشدى هحیط آسام ٍ ثذٍى تحشیه
 وبّص سشٍ صذا ٍ وبّص تؼذاد افشاد هَخَد دس اتبق
 دادى داسٍ ٍ وٌتشل ػَاسض خبًجی داسٍ
 ثِ هحط هطبّذُ ػالین اٍلیِ ثی لشاسی اٍ سا ثِ هحیط خلَت ثجشین
 دس وٌبسش ثوبًین تب احسبسبت خَد سا والهی وٌذ
 هْبس فیضیىی
 دستَس وتجی حتوب ثبضذ

ّ ش  15دلیمِ ثیوبس سا وٌتشل وٌیذ
ً یبصّبی اٍلیِ ثیوبس سا ثشآٍسد وٌیذ
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اوت 18 ،4

مذاخالت پشستاسی دس موسد اختالل خواب
هٌغ خَاثیذى دس طَل سٍص
ٍسصش
داسٍّبی آساهجخص دس ضت
هحذٍدیت ٍصشف ًَضیذًی ّبی وبفئیي داس
ًَضیذًی گشم غیش هحشن ،غزای سجه ،حوبم گشم

ایدبد هحیط هٌبست
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اوت 18 ،4

مذاخالت پزستاری در مورد پزخاشگزی
اجتٌبة اص ًضدیه ؿذى یب دػت صدى ثِ ثیوبس
دسن احؼبػبت ثیوبس ٍ ثیبى هـىل

پزیشؽ ثیوبس
ثِ تٌْبیی دس ثشاثش ثیوبس لشاس ًگیشیذ(ٍجَد چٌذ ًفش الضاهی اػت)

دس ًظشگشفتي ساُ خشٍد
پشّیض اص ثشخَسدّبی والهی ٍ غیشوالهی ػشصًؾ آهیض
هْبس فیضیىی
ػذم دػتشػی ثِ ٍػبیل تیض ٍ ثشًذُ
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دسهبى
داسٍیی :ضذجٌَى ّبی تیپیه ٍ آتیپیه

الىتشٍؿَن دسهبًیًَ :ع وبتبتًَیه
سفتبس دسهبًی  :التلبد پتِ ای
گشٍُ دسهبًی

سٍاى دسهبًی خبًَادُ
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مراقبت هاي پرستاري
از بيمار اسكيسوفرني

 -1ثیوبس سا ثِ خَاثیذى دس عَل سٍص تـَیك ًىٌیذ تب ؿت ثخَاثذ.
 -2دسیبفت ًَؿیذًیْبی وبفئیي داس هبًٌذ چبی لَُْ ٍ ًَؿبثِ وَال سا ٌّگبم خَاة هحذٍد

وٌیذ هوىي اػت هبًغ خَاة ٍ اػتشاحت ثیوبس ؿَد .اص سٍؽّبیی وِ ثِ خَاة سفتي سا
ػشیغ هیوٌذ هبًٌذ ًَؿیذًی گشم غیش هحشن (هخل ؿیش) ،غزای ػجه ٍ هختلش ٍ حوبم
ٍلشم یب هبػبط پـت اػتفبدُ وٌیذ.
 -3ثب ثیوبس هـبجشُ ًىٌیذ ،اهیي ٍ دسػتىبس ٍ پبی ثٌذ ثِ توبهی لَل ٍ لشاسّبی خَد ثبؿیذ
ثذیي عشیك ثیوبس ثِ ؿوب اػتوبد ٍ اعویٌبى ثیـتشی خَاّذ وشد.
 ٍلتی ثیوبس هضغشة اػت ،سفتبس پشخبؿگشاًِ ٍ تْبجوی اٍ سا ثب فؼبلیتْبی حشوتی هبًٌذهـت صدى ثِ ویؼِ ثَوغ تغییش جْت دّیذ ،فؼبلیت جؼوی (ٍسصؽ) سٍؿی اهي ٍ هؤحش

جْت تخلیِ تٌؾ اًجبؿتِ ؿذُ اػت.

 -5سفتبسی آسام ثب ثیوبس داؿتِ ثبؿیذ ،اضغشاة هؼشی اػت ٍ هیتَاًذ اص خبًَادُ ثِ ثیوبس ػشایت وٌذ.

 -6اص خٌذیذى ،دس گَؿی ٍ یب آّؼتِ كحجت وشدى دس حبلی وِ ثیوبس ثتَاًذ ؿوب سا ثجیٌذ ٍلی حشفْبیتبى سا
ًـٌَد خَدداسی وٌیذ .صیشا ثیوبس فىش هیوٌذ دسثبسٓ اٍ كحجت هیوٌیذ.
ٍ -7لتی ثیوبس چیضی گفت وِ ثِ ًظش ؿوب هؼخشُ هیًوبیذ ًخٌذیذ .دس ایي هَسد ثب ثیوبس سٍاًی ثخٌذیذ( هخالً
ٍلتی ثیوبس ػوذاً جَوی ثشای ؿوب تؼشیف هیوٌذ.
 -8دس ثشاثش ثیوبس ؿًٌَذٓ خَثی ثبؿیذ ٍ ثِ احؼبػبت غشیت ٍ غیش ػبدی ٍ خغشًبن آى ّب گَؽ دّیذ .تب اص
ػمبیذ آًْب هغلغ ؿَیذ.
 -9ثیوبس احتیبد ثِ اػتوبد ثِ خَیؾ داسد ٍ ؿوب ثبیذ ثِ اٍ ووه وٌیذ.
 -10ثب ثیوبس هـبجشُ ًىٌیذ ٍ اػتمبد ٍی (هخل اهبم صهبى سا هیثیٌن یب كذای ایـبى سا هیؿٌَم) سا اًىبس

ًىٌیذ .ثلىِ ثگَئیذ لجَلؾ ثشای هي هـىل اػت .هـبجشُ دس هَسد ایي ػمبیذ ،آًْب سا اص ثیي ًویثشد ثلىِ
اػتوبد هشیض سا ًؼجت ثِ ؿوب ون هیوٌذ.

 -11اگش ثیوبس ثِ دلیل ػَء ظي یب تشع اص هؼوَم ؿذى ،اص غزا خَسدى خَدداسیىشد .غزای وٌؼشٍ
ؿذُ ثغَسیىِ خَدؽ دسؽ سا ثبص وٌذ ثشایؾ آهبدُ وٌیذ.

 -12ػغح هحشوْبی هحیغی هخل (ًَس صیبد ،تؼذاد افشاد ،ػش ٍ كذا ،تضئیٌبت ؿلَؽ) سا وبّؾ
دّیذ .صیشا دس ایي هحیظ ثیوبس هضغشة هیؿَد.
 -13ثذٍى اعالع لجلی ثیوبس ،اٍ سا لوغ ًىٌیذ صیشا ثیوبس هوىٌؼت لوغ سا ثِ كَست تْذیذی
دسن وشدُ ٍ ثب حبلت تْبجوی (خـن) پبػخ دّذ.
 -14تب هیتَاًیذ فىش ثیوبس سا اص تَّوبت پشت وٌیذ  ،دس ایي هَالغ اٍ سا تشن ًىٌیذ .دخبلت دادى
ثیوبس دس فؼبلیتْبی سٍصهشُ ٍ ،ؿشح هَلؼیتْبی ٍالؼی ،اٍ سا ثِ حمیمت ثبص هیگشداًذ .دس هَسد هشدم ٍ
حَادث ٍالؼی ثب اٍ كحجت وٌیذ.

 -15ثیوبس سا تـَیك وٌیذ ٍ اجبصُ دّیذ تب فؼبلیتْبی سٍصاًِ صًذگی سا ػجت افضایؾ اػتوبد ثِ ًفغ
ثیوبس هیؿَد

