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 ّاػت اًذام آػیة خؼتگی: »گَیذ هی خؼتگی  تؼشیف دس تاػتاى یًَاى ًاهذاس پضؿک ٍ عة ػلن پذس« تقشاط»

 ٍ اتتذایی تؼیاس ها ًظش دس ؿایذ یخؼتگ اص تؼشیفی يیچٌ« .ؿَد هی ایجاد عَالًی تؼیاس  ػَاسی اػة ثشا دس کِ

 ایي اص ی، حاکداسد ٍجَد تاػتاى یًَاى ّای ًَؿتِ دس هقَلِ ایي اص تؼشیفی چٌیي کِ ّویي ، اهاتشػذ ًاکاهل

 اسائِ آى تشای  هجضایی تؼشیف کِ داؿتِ ٍجَد ٍفَس تِ چٌاى ، آىاالیام قذین اص هـکلی  چٌیي کِ اػت ٍاقؼیت

 کـَس دس هغالؼِ یک تش اػاع کِ  ای گًَِ ، تِداسد تاالیی تؼیاس ؿیَع تـشی اهشٍص جَاهغ دس خؼتگی .اػت ؿذُ

  کِ اػت ػالیوی تشیي ؿایغ اص یکی ی، خؼتگچٌیي . ّنپٌذاسًذ هی خؼتِ سا خَد ًفش ۸ًفش، ۰۱ ّش ، اصفشاًؼِ

 .کٌٌذ هی هشاجؼِ پضؿک تِ آى ػثة تِ هشدم

 چیؼت؟ خؼتگی

، ی، خوَدگؿذیذ کؼالت هاًٌذ هتٌَػی  اؿکال تِ سا آى افشاد کِ اػت فشػَدگی احؼاع یًَػ« خؼتگی»

 ػوَها  چٌیي . ّنکٌٌذ هی تَصیف ّیجاى ٍ ؿَس کاّؾ ٍ اؿتیاق ٍ ػالقِ سفتي  دػت ، اصاًشطی ٍ ًـاط فقذاى

 .کٌٌذ هی تیاى ّن سا خَاب یا ٍ اػتشاحت  تِ هفشط توایل ٍ ضؼف رٌّی ، احؼاعهـکل ایي دچاس افشاد

 ؿَد؟ هی ایجاد خؼتگی چشا

 هوکي يیچٌ . ّنؿَد هی هحؼَب یؼی، عثتاؿذ  هذاٍم فیضیکی فؼالیت یا سٍصاًِ کاس حاصل خؼتگی کِ یٌّگاه

 هؼوَال خؼتگی ػلت ؿشایغی  چٌیي . دسؿَد ایجاد خؼتگی ًیض فکشی فـاس عَالًی دٍسُ  یک ًتیجِ دس اػت

 ٍ  خؼتگی حالت احؼاعهضهي ) خؼتگی . اهاتَد خَاّذ آفشیي هـکل  ًذست تِ ٍ اػت هـخص افشاد تشای

 ػلل يیتش هْن صیش . دسداسد پیگیشی تِ ًیاص ٍ اػت غیشعثیؼی تی( ٍضؼهاُ چٌذ حذٍد هذتی تشای خوَدگی

 :کٌین هی  تشسػی سا خؼتگی ایجادکٌٌذُ

 تاؿذ داؿتِ سٍاًی هٌـأ تَاًذ هی خؼتگی

 یا ٍ سٍاًی فـاس اص ًاؿی ػوَها ٍ ؿَد هی  ؿاهل سا خؼتگی هَاسد دسصذ ۸۱ ، حذٍدسٍاًی هٌـأ تا خؼتگی

 .اػت افؼشدگی

 سٍاًی فـاس ٍ خؼتگی

، سٍد هی تؼتش تِ خَاب تشای کِ ٌّگاهی اضغشاب اثش دس ، ػوَهااػت سٍاًی فـاس اص ًاؿی اٍ خؼتگی کِ فشدی

 سفغ دس خَاب گَیا  یؼٌی. کٌذ هی خؼتگی احؼاع اًذاصُ ّواى تِ ّن صثح دس ؿذى تیذاس  ٌّگام ٍ اػت خؼتِ

 کؼالت هاًٌذ هتٌَػی اؿکال تِ سا آى افشاد کِ اػت فشػَدگی احؼاع یًَػ «یخؼتگ» .ًیؼت هؤثش اٍ خؼتگی

. کٌٌذ هی تَصیف ّیجاى ٍ ؿَس کاّؾ ٍ اؿتیاق ٍ ػالقِ سفتي دػت ، اصاًشطی ٍ ًـاط ، فقذاىی، خوَدگؿذیذ
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 تیاى ّن سا خَاب یا ٍ اػتشاحت تِ هفشط توایل ٍ ضؼف رٌّی احؼاع هـکل، ایي دچاس افشاد ػوَها يیچٌ ّن

 هقذاس ّیچ ٍ اػت خؼتِ ّوَاسُ  کِ ایي اص . فشدیاتذ هی کاّؾ سٍص عَل دس خؼتگی سػذ هی ًظش تِ کٌٌذ هی

 ٍ کٌذ هی ؿذیذ خؼتگی احؼاع صهاى یک دس . اٍاػت ؿاکی تخـذ ًوی تْثَد سا اٍ خؼتگی خَاب یا اػتشاحت

 ػپشدُ ٍی تِ کِ هؼؤٍلیتی ّش اًجام تَاًایی ٍ ؿَد هی اًشطی اص ( پشتؼذ دقیقِ چٌذ تٌْا گاّی) گشید صهاًی دس

 دیگش پشاکٌذُ  دسدّای ٍ ػشدسد تا ّوشاُ ؿایؼی عَس تِ ی، خؼتگسٍاًی فـاس تِ هثتال افشاد . دسداساػت سا ؿَد هی

 .اػت

 افؼشدگی ٍ خؼتگی

 یافت افشاد ایي دس ّن افؼشدگی ّای ًـاًِ ػایش ػوَها . اهاًذاسد هـخصی یالگَ افؼشدگی اص ًاؿی خؼتگی

، اعشاف هحیظ تِ ًؼثت تفاٍت ی، تٍصى ، کاّؾاؿتْایی ی: ضؼف، تاص اًذ ػثاست ّا ًـاًِ ایي اص ی. تشخؿَد هی

 خَد اص یتی، ًاسضااػت تَدُ تخؾ لزت فشد تشای قثال کِ ّایی فؼالیت اص لزت ، ػذم(صیاد خَاب تؼضا) یخَات یت

ٍ... 

 اػت جؼوی تیواسی یک ًـاًِ گاّی خؼتگی

 ّای ، ًـاًِتیـتش یتشسػ دًثال تِ ، ػوَهاؿًَذ هی  ّن خؼتگی تِ هثتال کِ جؼوی ّای تیواسی تِ هثتال افشاد

 هحیظ کِ اػت اختالالت  تشخی دس هْن تؼیاس ای ، ًـاًِخؼتگی تشٍص . اتفاقادٌّذ هی تشٍص خَد اص ّن سا دیگشی

 .( اػتخؼتگی)  ًـاًِ ایي تشٍص تشای هٌاػثی تؼتش هذسػِ

 ّایی ، ًـاًِتیواسی ایي داسای افشاد . ػوَهااػت تیشٍئیذ کاسی ، کنخؼتگی ؿایغ ػلل اص یکی: تیشٍئیذ کاسی کن-

 .پَػت خویشی  ، حالتخـي ی، صذااتشٍّا خاسجی ػَم یک ضؽی، سصتش ی: هَّاّؼتٌذ داسا سا هَاسد ایي هاًٌذ

 پَػت پشیذگی ، سًگفؼالیت حیي دس ًفغ تٌگی هاًٌذ ّایی ًـاًِ ّوشاُ تِ خؼتگی ٍ ضؼف : احؼاعخًَی کن-

 .تاؿذ فشد دس خًَی کن ٍجَد دٌّذُ ًـاى تَاًذ هی چـن، هلتحوِ ٍ

 ٍ ّا هیَُ ، ًخَسدىاؿتْا ، ػذمؿفاف ٍ صاف  ، صتاىّا لة کٌاس خَسدى : تشکّا ٍیتاهیي ٍ غزایی هَاد کوثَد-

 .تاؿذ ٍیتاهیي کوثَد تِ ػلت تَاًذ هی داسد هفشط خؼتگی احؼاع کِ  فشدی دس تاصُ ػثضیجات

، ّپاتیت هاًٌذ جؼوی ّای تیواسی دس خؼتگی تا ّوشاُ ػالین تَاًذ هی ّن فـاسخَى تَدى يیی، تة، پاصسدی-

 .تاؿذ کلیِ فَق غذُ کاسی کن ٍ ػفًَی ّای یواسیت

 صثح دس واسی. تکٌذ هی پیذا تْثَد اػتشاحت ٍ ، خَابفؼالیت کاّؾ تا جؼوی ّای تیواسی اص ًاؿی خؼتگی

 دس خؼتگی . اًکاسکٌذ هی خؼتگی ایجاد اٍ دس هؼوَل اص کوتش ّای فؼالیت ٍلی ،ضدیخ یتشه خَاب اص ػشصًذُ
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. اػت جؼوی تیواسی یک ٍجَد ًـاًِ ، هؼوَالتیٌٌذ هی  خؼتِ سا ، اٍخاًَادُ یا اػت خؼتِ ظاّش تِ کِ فشدی

 دس .گزاسًذ افتشاق جؼوی یا سٍاًی اختالالت اص ًاؿی خؼتگی تیي تَاًٌذ هی حذٍدی تا تـخیصی  کلیذّای يیا

 جؼوی ّای تیواسی دس تَاًذ هی کِ اػت غیشاختصاصی ٍ ؿایغ ّای ًـاًِ ضؼف احؼاع ٍ ی، خؼتگهجوَع

 هؼثة جیوی ّای تیواسی تایذ اتتذا ، دسخؼتِ ٍ خوَد فشد تا تشخَسد ٌّگام دس يی. تٌاتشاؿَد تاسص هختلفی

 .کشد ٍجَ جؼت ٍی دس سا خؼتگی

 هضهي خؼتگی ػٌذسم

 ، ؿاهلتیواسی ایي نی. ػالاػت پاییي اًشطی ٍ  خؼتگی عثیؼی احؼاع اص هتفاٍت ی، حالتهضهي خؼتگی ػٌذسم

 تفشیح ٍ ، کاسهذسػِ  ّای فؼالیت تش ؿذیذا تیواسی يی. ایاتذ هی اداهِ ّا هاُ کِ اػت ؿذیذی ٍ تَجِ قاتل خؼتگی

 .تیٌجاهذ عَل تِ ّا ػال تا ّا هاُ اػت هوکي کِ ؿَد هی  سٍاًی ٍ جؼوی ػالین تشٍص تاػث ٍ اػت ثیشگزاسات

 اها ًیؼت سٍؿي اختاللی چٌیي تشٍص ػلت. داسد تاالیی ؿیَع جَاًاى ٍ ًَجَاًاى تیي دس هضهي خؼتگی ػٌذسم

 هاًٌذ)  ٍیشٍػی ّای ػفًَت تشخی تا ی، آلَدگهحیغی ّای ی، آلشطپاییي خَى ، قٌذیخًَ کن هاًٌذ هـکالتی

ebv)ٍ...داًٌذ هی دخیل ػٌذسم ایي تشٍص دس سا. 

 هضهي خؼتگی ػٌذسم ػالین

 تا کِ ؿَد هی تَصیف تیـتش یا هاُ ۶ حذاقل  هذت تِ خوَدگی ٍ خؼتگی صَست ، تِهضهي خؼتگی ػٌذسم

 :داسًذ ّوشاّی صیش ّای ًـاًِ تا ٍ ًـذُ تشعشف اػتشاحت

 حَاع توشکض دس هـکل یا فشاهَؿی-

 گلَ دسد-

 تغل صیش یا گشدى دسد-

 تَسم تذٍى هفصلی دسد یا ػضالًی دسد-

 .اػت ًذاؿتِ ٍجَد فشد دس قثال کِ الگَیی تا ػشدسد-

 .اًجاهذ عَل تِ ػاػت ۴۲ اص تیؾ کِ خؼتگی-

 .پشخَاتی یا خَاتی تی صَست تِ خَاب اختالل-

 .خفیف تة-
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 یا پضؿکی سٍاى تخصصی هشاکض تِ هشاجؼِ ًیاصهٌذ  آى دسهاى ٍ تیواسی ایي قغؼی تـخیص کِ اػت رکش تِ الصم

 هشاکض تِ ٍی ، اسجاعکاس يی، تْتشآهَص داًؾ دس ػالیوی چٌیي تشٍص صَست دس تٌاتشایي. اػت ؿٌاػی سٍاى

 .اػت صالح ری

 .ؿَد خؼتگی تاػث تَاًذ هی َّا آلَدگی

. اهشٍصُ، ؿَد خؼتگی ایجاد هَجة تَاًذ ی، هّا آى  اػتٌـاق چِ ٍ ػوی هَاد تلغ صَست تِ چِ هؼوَهیت

 صا هؼوَهیت هَاسد  جولِ اص ؿْشّا کالى َّای دس هَجَد ػٌگیي فلضّای ٍ کشتي ذیهًََاکؼ هاًٌذ ّایی ٌذُیآال

 .اػت اًؼاى دس خؼتگی تشٍص  تشای ؿایؼی ، ػلتّا آالیٌذُ ایي اػتٌـاق ٍ ّؼتٌذ

 کشد؟ تَاى هی ّایی تَصیِ چِ خؼتِ آهَص داًؾ تِ

 ٍجَی ، جؼتقذم يی، اٍلاػت هـَْد اٍ دس خوَدگی ٍ ضؼف ٍ خؼتگی حالت کِ آهَصی داًؾ تا تشخَسد دس

 کِ ؿًَذ  یافت جؼواًی اختالل ّای ًـاًِ، ٍجَّا جؼت ٍ ّا تشسػی حیي دس اػت  . هوکياػت ّوشاُ ّای ًـاًِ

 ٍ سٍحی اختالالت يیچٌ . ّنؿَد اسجاع هشتثظ  دسهاًی ٍ تـخیص هشاکض تِ تایذ آهَص ، داًؾّا آى تا هتٌاػة

 .داسد تش تخصصی ٍ تش جاهغ تشسػی تِ ًیاص تَدى ؿذیذ صَست ، دسًیض ّوشاُ سٍاًی

 تٌذ اص سا آهَص داًؾ صیادی حذٍد تا تَاًذ هی صیش  ّای تَصیِ ّـذاسدٌّذُ ػالین ٍ ّا ًـاًِ غیاب دس کلی عَس تِ اها

 :تشّاًذ ضؼف ٍ خؼتگی

 .کٌذ  هیل چیضی ، حتواغزایی یّا ٍػذُ اىیه ٍ ّا ٍػذُ دس آهَص داًؾ

 تأهیي ی. تشاؿَد هی توشکض اختالل ٍ خؼتگی  احؼاع آى تثغ تِ ٍ خَى قٌذ افت تاػث عَالًی هذت تِ گشػٌگی

 .اػت هؤثش ٍ الصم تؼیاس ٍػذُ هیاى ۴ ٍ اصلی ٍػذُ ػِ دس غزا ، خَسدىسٍصهشُ اهَس اًجام  جْت کافی خَى قٌذ

 ٍاکٌـی عَس ، تِداسًذ تاال« گلیؼوی ؿاخص» اصغالحا کِ غزایی هَاد هصشف کِ اػت الصم ًکتِ ایي تِ تَجِ

 غزاّایی ؿاهل ػوَها هَاد يیا .کٌٌذ هی تـذیذ سا خؼتگی ٍ ؿذُ خَى قٌذ افت تاػث  کَتاّی هذت اص پغ

 ؿَد هی تَصیِ يی، ؿکالت. تٌاتشاغی، ػاًذکیک تؼتٌی، ، هاًٌذاػت ّا تچِ دػتشع دس ٍفَس تِ کِ اػت

 تِ ػٌَاى ّا هیَُ  تشخی ٍ کـوؾ ٍ ی، ًخَدچشیپٌ ٍ ًاى هاًٌذ تش کاهل غزاّای اص حتوا خؼتِ، آهَصاى داًؾ

 ، تِخَسدى صثحاًِ چٌیي ّن .ؿَد فشاهَؽ ًثایذ ّن  ٍػذُ هیاى هصشف تِ تَصیِ . الثتِکٌٌذ اػتفادُ ٍػذُ هیاى

 .ؿَد هی ظْش تا صثح تیي فاصلِ دس  خؼتگی تشٍص هاًغ صیادی تؼیاس هیضاى

 .تٌَؿذ هایؼات کافی قذس تِ آهَص داًؾ
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 حذٍدی تا قلة ضشتاى ّا ٍاکٌؾ ایي تثغ تِ کِ ؿَد هی تذى دس فیضیَلَطیک ّای ٍاکٌؾ تشٍص ، تاػثتذى آتی کن

 ٍ یادگیشی اختالل تفکش، ٍ رٌّی تَاًایی ، کاّؾحَصلگی تی تشٍص تاػث آتی کن دیگش  ػَی . اصیاتذ هی افضایؾ

 تَصیِ يی. تٌاتشاآٍسد هی تِ ٍجَد آهَص داًؾ دس سا ضؼف ٍ  خؼتگی حالت ّا ایي هجوَع کِ ؿَد هی...ٍ توشکض

 حاٍی ّای ًَؿیذًی عشفی . اص(لیَاى ۶-۸تٌَؿذ ) آب هتٌاػثی هقادیش حتوا سٍص عَس دس آهَص داًؾ  کِ کٌیذ

 .ًیؼتٌذ هٌاػة تذى آب تأهیي تشای ؿذ رکش تاال دس کِ ػلتی  تِ ّا ًَؿاتِ ٍ ػاًذیغ هاًٌذ ػادُ قٌذّای

 .تاؿذ هٌظن ٍ کافی هیضاى تِ آهَص داًؾ خَاب

 سٍص دس هختلف ػاػات دس . هثالداسًذ هشتَط  هؼایل ٍ خَاب هَسد دس ًادسػتی ّای ػادت آهَصاى داًؾ ػوذُ

 یا تیٌٌذ هی  تلَیضیَى خَاب اص ، قثلتیذاسًذ ؿة ًیوِ تا دیگش ؿة یک ٍ خَاتٌذ هی صٍد ؿة کی، خَاتٌذ هی

 ًتیجِ دس ٍ ؿذُ خَاب دس کیفیت اختالل تشٍص  تاػث ًْایت دس هَاسد ایي ّوِ...ٍ ًـیٌٌذ هی کاهپیَتش پـت

 ػادات حیتصح ٍ آهَص داًؾ تا هـاٍسُ يی. تٌاتشاکٌذ هی خؼتگی ٍ آلَدگی خَاب احؼاع سٍص عَل دس آهَص داًؾ

 .اػت هْن تؼیاس صهیٌِ ایي دس اٍ خَاب

 آهَص داًؾ اًذام تٌاػة حفظ

 ثیشاتیات تِ ػلت ی. چاقاػت تیـتش ٍصى اضافِ  داسای ٍ چاق افشاد تیي دس آهاس گَاّی ، تِخوَدگی ٍ خؼتگی تشٍص

 چاق آهَصاى داًؾ. ؿَد فشد دس خؼتگی ایجاد تاػث تَاًذ هی داسد خَاب ٍ ، تٌفغاًشطی  هصشف هیضاى تش کِ

 دس . پغؿَد هی تـذیذ ایـاى دس خؼتگی حاالت تٌاتشایي ٍ کٌٌذ هی اهتٌاع ّن ٍسصؿی ّای فؼالیت اص ػوَها

 .تاصگشدد خَد هتٌاػة  ٍصى تِ آهَص ، داًؾپضؿک تِ هشاجؼِ تا تا کٌیذ تَصیِ ، حتواٍصى اختالل ٍجَد صَست

 تـذیذ چٌیي ّن ٍ خَى گشدؽ تـذیذ تا فیضیکی فؼالیت ٍ ٍسصؽ .کٌیذ ٍیظُ تَجِ فیضیکی فؼالیت ٍ ٍسصؽ تِ

، اػتشع کاّؾ دس ػضایی تِ تأثیش تذى دس ّا َّسهَى تشخی تشؿح القاء ٍ تٌفؼی تَْیِ ، تْثَداًشطی هصشف

 یحیتفش ٍ  تذًی ّای فؼالیت یکی. ؿَد هی فؼالیت ًَع دٍ ؿاهل فیضیکی فؼالیت. داسد خؼتگی سفغ ٍ ٍصى کٌتشل

. هـخص تشًاهِ قالة دس ٍ ای حشفِ ٍسصؿی ّای فؼالیت  ّن یکی ( ٍپشیذى پاییي ٍ تاال ٍ کشدى تاصی اصغالحا)

 ٍ ٍسصؽ ػاػات تِ هشتَط تیـتش دٍم هَسد ٍ افتذ هی اتفاق تفشیح ّای صًگ دس کِ اػت چیضی  آى اٍل ًَع

 فؼالیت ایي کِ تاؿذ داؿتِ فیضیکی تیفؼال ػاػت ۰ سٍصی حذاقل آهَص داًؾ ؿَد هی ِی. تَصاػت تذًی تشتیت

 ًیؼت سٍؿي  اختاللی چٌیي تشٍص  . ػلتداسد تاالیی ؿیَع  جَاًاى ٍ ًَجَاًاى تیي دس هضهي خؼتگی ػٌذسم تایذ

 هاًٌذ) یشٍػیٍ ّای ػفًَت  تشخی تا ی، آلَدگهحیغی  ّای ی، آلشطپاییي خَى ، قٌذخًَی کن هاًٌذ  هـکالتی اها

ebv)ٍ...ؿَد ای حشفِ ٍسصؽ ؿاهل ّن ٍ تاصی ٍ تفشیح ؿاهل ّن داًٌذ هی دخیل ػٌذسم  ایي تشٍص دس سا. 
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 .کٌیذ تأکیذ آهَص داًؾ ٍظایف تخؾ لزت ّای جٌثِ تِ

 اص اػت هوکي ،اػت هحَلِ تکالیف ٍ ٍظایف کاسّا، اًجام دس هؼاهحِ ٍ عفشُ حال دس ّوَاسُ آهَص داًؾ اگش

 ّن افؼشدگی ًـاًِ قثلی، تخؾ لزت هؼایل اص تشدى لزت . ػذمتشد ًوی لزت اهَس اًجام اص کِ ؿَد ًاؿی جا آى

 تِ هلضم آهَص داًؾ کِ داؿت اهَسی تخؾ لزت یّا جٌثِ تش ای ٍیظُ تأکیذ تَاى هی صَست يیا . دستاؿذ تَاًذ هی

 دس اٍ تا کشدى صحثت ؿایذ دّذ، هی اًجام ًاهٌظن ٍ سیختِ ّن تِ خیلی سا فی، تکالآهَص داًؾ هثال؛ ّاػت آى اًجام

 ی، خالآٍسد اسهغاى تِ اٍ تشای تَاًذ هی سا لزاتی چِ ٍ داسد اًؼاى حیات دس اثشاتی چِ تشتیة ٍ ًظن کِ ساتغِ ایي

 ایي تش تأکیذ تلکِ، تشد هی لزت آى اص کِ تکٌذ سا کاسی فقظ آهَص داًؾ کِ ًیؼت قشاس هجوَع . دسًثاؿذ لغف اص

  ٍظیفِ اًجام ، اصّا آى تاصؿٌاػی تا آهَص داًؾ تا ؿَد تاصگَ ٍ ؿٌاػایی ّن  ٍظایف تخؾ لزت ّای جٌثِ کِ اػت

 .تکٌذ خؼتگی احؼاع آى اص کوتش ٍ کشدُ لزت احؼاع

 .دّیذ اسجاع تـخیصی هشاکض تِ سا خؼتِ آهَص داًؾ خاصی هَاسد دس

 صَست تیـتش ّای ی، تشسػاػت یؿاک هذاٍم  ضؼف ٍ خؼتگی اص کِ آهَصی داًؾ دس اػت الصم هَاسد تشخی دس

 :گیشد

 .دّذ تشٍص ّن ( ساؿذ آٍسدُ کِ)  جؼوی ّای تیواسی ّای ، ًـاًِخؼتگی تش ػالٍُ کِ آهَصی داًؾ-

 ّوشاُ ( تًِثاؿذ هذسػِ دس کٌتشل قاتل کِ ؿذیذ اػتشع یا افؼشدگی هاًٌذ) ذیؿذ سٍاًی اختالل کِ هَاسدی دس-

 .تاؿذ داؿتِ ٍجَد خؼتگی

 .اػت هضهي خؼتگی ػٌذسم ّای ًـاًِ داسای آهَص داًؾ کِ ٌّگاهی-

 .ًکٌذ پیذا تْثَد ی، خؼتگؿوا  ای هـاٍسُ اقذاهات ٍ ّا تَصیِ اص هاُ یک گزؿت تا کِ ٌّگاهی-

 ًَؿت پی

 احؼاى فشٌّگی  ، هؤػؼِهذاسع ػالهت ٍ تحصیلی عة ، پظٍّـگشپضؿک :ػثاػی پَس الِ ػغاء دکتش

 هٌاتغ

-davies sm,crawley em:"chronic fatigue syndrome in children dged 11 years old 

and younger."archpis-. child;2008 jan 11 
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-harrison's principles of internal medicine;17 th edi- tion 

-paraschos i,hassani a,bassa e,hatzikotoulas k, patikas d,kotzamanidis c."fatigue 

differences be-. tween adults and prepubertal males."int j sports med . 2007 

nov;28(11):958-63.epub 2007 may 11 

-problem-oriented medical diagnosis;7 th edition;2001 

 .-nelson textbook of peditrics;18 th edition 

ortega fb,ruiz jr,castillo mj,sjostrom m."physi- cal fitness in childhood and 

adolescence:a powerful marker of health."int j obes(lond).208 jan;32(1):1- . 

11.epub 2007 dec 4 
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 ػَی اص ۰۷۳۱ػال  دس ًْاد ایي. اػت ًاػَدتش ٍ غیشدٍلتی ًْادی ،کَدکاى ادتیات تاسیخ پظٍّـی هؤػؼِ

 اص پیـیٌِ ػال دُ اص تا تیؾ اکٌَى ٍ ؿذ گزاؿتِ پایِ تَدًذ، فؼال ادتیات کَدکاى حَصُ دس کِ پظٍّـگشاًی

  .دّذ هی اداهِ خَد کاس تِ الوللی تیي ٍ هلی دس ػغح گؼتشدُ، ّای فؼالیت

 هؤػؼِ .اػت داٍعلثاًِ ٍ سػوی کاس ؿکل دٍ تِ ًْاد ایي ّوکاسی تا ؿیَُ ٍ اػت تْشاى دس هؤػؼِ ایي دفتش

 فشٌّگی ّای اجشای پشٍطُ ٍ هشدهی ّای کوک ساُ اص سا خَد ّای ػاصهاًی ّضیٌِ کَدکاى ادتیات تاسیخ پظٍّـی

 ّای ّذف گؼتشؽ ساُ دس دسآهذ سا ایي تاؿذ، داؿتِ دسآهذی هؤػؼِ چٌاًچِ .آٍسد هی دػت تِ اًتـاساتی ٍ

 .کٌذ هی ّضیٌِ خَد
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