پششکی در فقَ
ثزاطبص فحبّی ّ ًظزات رُجز هعظن اًقالة اطالهی زضزت آیة هللا العظوی خبهٌَ ای
1.طئْال اطحفبدٍ اس یکی اس دطحگبُِبی خلْگیزی اس ثبرداری کَ چگًْگی خلْگیزی جْطظ آى
جب ثَ اهزّس هعلْم ًشذٍ ّ ،لی ثَ عٌْاى ّطیلَ ای ثزای خلْگیزی اس ثبرداری شٌبخحَ شذٍ اطث ،
چَ زکوی دارد ؟
•اگز هْخت اس ثیي رفحي ًطفَ ثعذ اس اطحقزار آى در رزن شْد ّ یب هظحلشم ًگبٍ ّ لوض ززام
ثبشذ  ،خبیش ًیظث .
2.ایب لقبذ آسهبیشگبُی در صْرجی کَ اطپزم ّ جخوک اس سى ّ شُْز شزعی ثبشذ خبیش اطث
؟ ّ ثز فزض خْاس  ،آیب خبیش اطث ایي کبر جْطظ پششکبى اخٌجی صْرت ثگیزد ؟
•عول هذکْر فی ًفظَ اشکبلی ًذارد ّ ،لی ّاخت اطث اس هقذهبت ززام هبًٌذ لوض ّ ًظز
اخحٌبة شْد.
3.ایب جشزیر ثزای جسقیق در علث هزگ در صْرت هشکْک ثْدى  ،هبًٌذ شک در ایٌکَ هیث
ثز اثز طن هزدٍ یب خفگی ّ یب غیز آى  ،خبیش اطث یب خیز ؟
•اگز کشف زقیقث هحْقف ثز آى ثبشذ  ،اشکبل ًذارد.
4.در صْرجی کَ ٌُگبم ضزّرت هعبیٌَ ثیوبراًی کَ هسزم ًیظحٌذ جْطظ داًشدْیبى رشحَ
پششکی خبیش ثبشذ هزخع جشخیص ایي ضزّرت چَ کظی اطث ؟
•جشخیص ضزّرت هْکْل ثَ ًظز داًشدْ ثب هالزظَ شزایظ اطث.
5.آیب اًحقبل خْى ثیي هظلوبى ّ غیز هظلوبى خبیش اطث یب ًَ ؟
•خبیش اطث.
6.ثب جْخَ ثَ ایٌکَ جشخیص ثیوبری ّ جدْیش دارّ ثَ عِذٍ پششک هعبلح ّاگذار شذٍ ّ طجق
قْاًیي هْخْد  ،دارّطبس هْظف ثَ جسْیل دارّی جدْیشی هی ثبشذ  ،آیب دارّطبس ًظجث ثَ عْاقت
یب عْارض ضزرُبی ًبشی اس جدْیش غیز علوی یب غیز ضزّری ّ ازیبًب جدْیش ثزاطبص طْد
خْیی ّ غیزٍ ضبهي اطث ؟
•در فزض هزقْم ضبهي ًیظث  ،هگز ایٌکَ ثذاًذ ایي دارّ عْارض ّ ضزر چشوگیز ثزای
ثیوبر دارد.
7.اگز کظی ثزای ثِجْدی هْقحی یب رفع درد اس دارّیی اطحفبدٍ کٌذ کَ هزگ را ثَ طْر قبثل
هالزظَ ای خلْ ثیٌذاسد زکن چیظث ؟ هثال اس کْرجیکْ اطحزّئیذ ّ یب سیذّدیي یب طیکلْطپْریي
اطحفبدٍ شْد.
•اگز هْخت هزگ هزگ سّدرص ثبشذ عالج ًیظث ئ در ُز صْرت اگز ضزر هعحٌب ثَ
عقالیی ًذاشحَ ثبشذ  ،در هقبم عالج فی ًفظَ اشکبل ًذارد.

