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کِ تذلیل ػیَب اًکساری ٍ ضایؼات ارگاًیک هَجة  ًَػی اختالل تیٌایی است( آهثلیَپی)تٌثلی چطن 
ضذُ ٍ در غَرت ػذم درهاى تِ هَقغ، فزد را اس یک یا ّز دٍ چطن  کاّص دیذ یکطزفِ ٍ یا دٍ طزفِ

  .ًاتیٌا خَاّذ کزد کن تیٌا یا

ػلت ًاتیٌایی یا کن تیٌایی  تٌثلی چطن. هیلیَى ًفز هثتال تِ تٌثلی چطن ٍجَد دارد 120در دًیا تیص اس 
تسیاری اس آًْا ایي است کِ چزا در کَدکی  حسزت. تیص اس یک هیلیَى ًفز اس هزدم کطَرهاى است

  .هؼایٌِ ٍ درهاى ًطذُ اًذ

هقذٍر است ٍ ّز  کَدکی تخػَظ سٌیي پائیي هؼالجِ تٌثلی چطن تِ ّز ػلتی کِ تاضذ فقط در سٌیي
تزای . درهاًی تیطتز ٍ سزیؼتز تذست هیآیذ چِ سٍدتز تطخیع دادُ ضَد ٍ هؼالجِ سٍدتز اًجام ضَد ًتایج

تزای پیطگیزی اس تٌثلی چطن تایذ چطن ّوِ کَدکاى . خیلی دیز است هؼالجِ تٌثلی چطن فزسًذتاى فزدا
  سال هؼایٌِ ضَد 5در سٌیي سیز 

آستیگواتیسن ٍ غیزُ ٍجَد  ػذ اس هؼایٌِ کاهل چطن در اتتال ّز گًَِ ػیة اًکساری، اػن اس دٍرتیٌی ٍب
درهاى آهثلیَپی ًاضی اس ضؼیفی چطن، هؼوَالً تجَیش  تزای. داضتِ تاضذ تا تجَیش ػیٌک اغالح هی ضَد

در ( ًیي تاالتزهگز اختالالت ضذیذ یک چطن یا اختالل در س)السم است  ػٌیک تٌْا کاری است کِ
تستي چطن سالن  تٌثلی چطن ًاضی اس اًحزاف چطن، تؼذ اس تجَیش ػیٌک در غَرت ًیاس اقذام تِ هَرد

هیشاى تستِ . هزاکش ػػثی آى رضذ ًوایذ هیکٌٌذ تا چطن تٌثل ضذُ هَرد استفادُ تیطتز قزار تگیزد ٍ
  گٍ تَسط چطن پشضک تؼییي هی هاًذى چطن سالن تستگی تِ سي کَدک دارد

ػول  سال، تجَیش ػیٌک ٍ 3در غَرت ػذم تطخیع تٌثلی چطن ٍ گذضتي سي کَدک اس حذٍد 
ّویطِ ًاتیٌا ٍ یا کن تیٌا خَاّذ  جزاحی ٍ غیزُ در تاال تزدى تیشتیٌی کَدک تی اثز تَدُ ٍ آى چطن تزای

  .هاًذ

آتاى  30تا  1تیٌایی اس  تا اجزای طزح پیطگیزی اس تٌثلی چطن، ّز سالِ تا هزاجؼِ تِ پایگاُ ّای سٌجص
سال تحت پَضص هْذ ّا ٍ آهادگی ّا تَسط  3 -6هاُ ٍ تطخیع تِ هَقغ تٌثلی چطن، توام کَدکاى 

ّوچٌیي اس طزیق پایگاُ ّای سٌجص، کلیِ : قزار هی گیزًذ هزتیاى آهَسش دیذُ هَرد سٌجص تیٌایی
  .ًذخارج اس هْذ ّا ٍ آهادگی ّا ًیش هؼایٌِ هی ضَ سالِ 4 -6کَدکاى 

 

  :اّذاف طزح

 

  سال هْذّای کَدک ٍ آهادگی ّا 3-6پیطگیزی اس تٌثلی چطن در کَدکاى 

 

تؼییي ضیَع تٌثلی چطن تز حسة سي، جٌس ٍ ًسثتْای فاهیلی در هْذّای کَدک ٍ آهادگی ّای 
  سزاسز کطَر



 

  تؼییي ضیَع اختالالت تیٌایی

 

ایجادآًتطخیع ٍ درهاى  تثاط ّز یک اس آًْا تاتؼییي ضیَع ػلتْای هختلف ایجاد کٌٌذُ آهثلیَپی ٍ ار
تِ هٌظَر ( استزاتیسن ٍ ػیَب ساختواًی چطن ػیَب اًکساری،)توَقغ ػَاهل ایجاد کٌٌذُ آهثلیَپی 

  کاّص تزٍس آهثلیَپی

 

  3-6تطخیع ٍ درهاى توَقغ آهثلیَپی قثل اس سٌیي طالیی 

  ّویت تطخیع ٍ درهاى آىافشایص آگاّی هزدم تخػَظ ٍالذیي در هَرد آهثلیَپی ٍ ا

  ٍ در ًْایت، کاّص ضیَع ٍ تزٍس ًاتیٌایی در کطَر

 

  :ضزایط ٍ هذارک هَرد ًیاس

 

دست داضتي  در غَرتیکِ کَدکی تحت پَضص هْذ یا آهادگی ًثاضذ خاًَادُ ّا هی تَاًٌذ تا در
  .ضٌاسٌاهِ کَدک خَد تِ پایگاُ ّای سٌجص هزاجؼِ ًوایٌذ

  .رایگاى است( هؼایٌِ ٍ ٍیشیت تیٌایی سٌج ٍ چطن پشضک) تقیِ هزاحل تخػػی

 


