
 

 

 فصلی لرژیآ

 

 

 : ت٘واری ضرذ

 آلرژٓ از ًاضٔ تٌ٘ٔ التِاب دل٘متر ػثارت تَ یا فػلٔ آلرژٓ. آلرژیِاست ضایؼتریي از یکٔ فػلٔ آلرژٓ 

 از ًاضٔ ت٘وارٓ ایي. است گ٘أُ ُآ گردٍ از ًاضٔ ّ آیذ هٔ ّخْد تَ تاتستاى ّ تِار در هؼوْلا 

 از است هوکي ت٘وارٓ ػالئن ترّز زهاى. است چطن تَ آى ضذى ّارد ً٘س ّ گ٘أُ ُآ گردٍ استٌطاق

 آى افطأً گردٍ هؼ٘ي زهاى ّ داریذ زساس٘ت آى تَ کَ گ٘أُ گردٍ زسة تر تاتستاى اّاخر تا تِار اّایل

 ُآ گردٍ تَ آلرژٓ دارآ افراد. دارد ّخْد هثتالیاى در ُن خاًْادگٔ زهٌَ٘ یک هؼوْلا . تاضذ هتفاّت گ٘اٍ

 ُن خْراکٔ هغسُآ ّ ُا آخ٘ل تؼضٔ تَ ً٘س ّ خاظ سثسیدات ّ ُا هٍْ٘ تَ ُوسهاى است هوکي گ٘أُ

 .تاضٌذ داضتَ زساس٘ت

 : ت٘واری ػلل

 افطاًی گردٍ اثر در کَ است گ٘اُاى ّ گلِا ُای گردٍ ، فػلی آلرژی یا زساس٘ت افسایص هِن ػلل از 

 اسفٌذ در گٌدطک زتاى ، چٌار ، افرا  ، تثریسی ، گردّ ، ًارّى هاًٌذ درختاًی افطاًی گردٍ. گردد هی ایداد

 افطاًی گردٍ خرداد ّ اردیثِطت هاُِای از ُا ػلْفَ ّلی یاتذ هی اداهَ تِار اّاسظ تا ضذٍ ضرّع هاٍ

 افطاًی گردٍ پائ٘س اّایل تا تاتستاى اّاخر در ُرز ػلفِای ّ یاتذ هی اداهَ هاٍ هرداد اّاسظ تا کَ کٌٌذ هی

 .  ُستٌذ زا زساس٘ت سرش گل ّ ضوؼذاًی هثل گ٘اُاًی ، گلِا از.  کٌٌذ هی

 

 :ت٘وارٓ اغلٔ ػالئن

 در خارش ازساش چطوِا، آتریسش ّ خارش ، تٌ٘ٔ آتریسش ػطسَ، هکرر زوالت ت٘وارٓ اغلٔ ػالئن

 . است کلٔ ًاخْضٔ ازساش ّ تورکس کاُص گْضِا، ّ دُاى سمف ، گلْ



 

 

  

  تٌ٘ی؟ آلرژی یا فػلی آلرژی

 سال هاُِای ُوَ طْل در تْاًذ هی فػلی آلرژیِای از ًاضی تٌ٘ی هخاط التِاب دُذ، هی ًطاى تسم٘مات

 در تٌِا فػلی آلرژیِای است، رایح هردم ت٘ي کَ ای ًظریَ طثك. کٌذ هْاخَ هطکل تا را افراد ّ ضذٍ ایداد

 هخاط التِاب دُذ هی ًطاى خذیذ پژُّطِای زال ػ٘ي در اها یاتذ، هی ضذت ّ افتذ هی اتفاق تِار فػل

 ًطاى آهارُا. ضْد گرفتَ ًادیذٍ ًثایذ آسن تَ هثتال افراد در خػْظ تَ ّ ًذارد خاغی فػل تَ ارتثاط تٌ٘ی

 پژُّطگراى، اػتماد تَ. تردًذ هی رًح فػلی آلرژیِای از ًفر 8 آسن تَ هثتال فرد 01 ُر از کَ دُذ هی

 دّ ایي درهاى ترای ّ ًذارد ارتثاط خاغی فػل تَ کَ است هْثر فػلی آلرژیِای ترّز در هختلفی ػْاهل

 را ُا ترًّط٘ت ّ تٌ٘ی هداری التِاب تْاًذ هی تٌ٘ی، تکلْهتازّى از استفادٍ ُوسهاى غْرت تَ ت٘واری

 . ضْد هسسْب هْثری درهاى ّ دادٍ کاُص

  

 : پ٘طگ٘ری

 از گ٘اٍ آى افطأً گردٍ فػل در کٌ٘ذ سؼٔ ُست٘ذ زساش گ٘أُ گردٍ چَ تَ داً٘ذ هٔ کَ غْرتٔ در

 تَ ُا گردٍ ضذى ّارد از خلْگ٘رٓ ترآ آفتاتٔ ػٌ٘کِآ از. کٌ٘ذ خْددارٓ گ٘اٍ آى رّیص هسلِآ تَ رفتي

 اًذکٔ یا دُ٘ذ ضستطْ( سال٘ي ًرهال) ًوکٔ سرم تا را تاى تٌ٘ٔ داخل. کٌ٘ذ استفادٍ چطوِایتاى

 ّ درُا ضًْذ، هٔ پراکٌذٍ فضا در گ٘أُ ُآ گردٍ تاى زًذگی هسل در اگر. توال٘ذ تاى تٌ٘ٔ داخل ّازل٘ي

 ًگَ تستَ( 01 ساػت زذّد) غرّب اتتذآ ّ( 01 ساػت زذّد) غثر ّسظ در را خْاتتاى اتاق ُآ پٌدرٍ

 تَ هسارع یا پارکِا تَ رفتي از. گ٘رد هی غْرت گ٘أُ افطأً گردٍ اّج ساػتِا ایي در هؼوْلا  کَ چرا داریذ

 زساس٘ت گ٘أُ ُآ گردٍ کذام تَ کَ ایي کردى تؼ٘٘ي ترآ. کٌ٘ذ خْددارٓ غرّب ٌُگام در خػْظ

 . کٌ٘ذ هراخؼَ آلرژٓ کلٌ٘٘ک یک تَ تْاً٘ذ هٔ داریذ

  

 درمان

  

 : دارّیی درهاى

. ضْد هٔ استفادٍ تٌ٘ٔ التِاتٔ ضذ ُآ اسپری ّ ُ٘ستاه٘ي آًتٔ لرغِآ از ػالئن درهاى ترآ

 ترطرف را تٌ٘ٔ گرفتگٔ تٌ٘ٔ درّى پْضص تْرم کاُص تا التِاب، ضذ تٌ٘ٔ ُآ لطرٍ یا ُا اسپرٓ

. ضًْذ هٔ زا آلرژی ػاهل اثر هاًغ چطن ّ تٌ٘ٔ پْضص تا آلرژٓ ضذ تٌ٘ٔ ُآ لطرٍ یا ُا اسپرٓ. کٌٌذ هٔ



 

 

 آزاد از خلْگ٘ری تا کَ ضْد هی استفادٍ سذین کرّهْل٘ي تٌ٘ی ُای اسپری از هماّم هْارد در ُوچٌ٘ي

 چٌذأً ًارازتٔ تاػث تٌ٘ٔ گرفتگٔ اگر. کٌذ هی هواًؼت آلرژی ػالئن ترّز از تذى در ُ٘ستاه٘ي ضذى

 اّل» ًام تا چطؤ لطرٍ یک تازگٔ تَ. ً٘ستٌذ هف٘ذ خ٘لٔ ضذازتماى ُآ اسپرٓ یا لرظ ًطْد،

 تْخْد را زساس٘ت ػالئن تذى در کَ هْادٓ ضذى آزاد از خلْگ٘رٓ تا کَ است ضذٍ تازار ّارد «پات٘ذیي

 . ضْد هٔ هػرف رّز در تار دّ لطرٍ ایي. تاضذ هْثر تس٘ار چطؤ زساس٘ت هْارد در تْاًذ هٔ آّرًذ، هٔ

  

 :زدایی زساس٘ت رّش تَ درهاى

 تَ ًسثت خاغٔ رّش تَ تایذ تواًذ، تالٔ فرد در زساس٘ت ضذیذ ػالئن دارّیی، درهاًِای رغن تَ اگر

 در گ٘أُ گردٍ آى از کؤ همادیر رّش ایي در. ضْد اًدام زدایٔ زساس٘ت ت٘وارٓ، ػاهل گ٘أُ گردٍ

 تا. ضْد درهاى آلرژٓ ّ کٌذ پ٘ذا تسول آى ًسثت فرد تا ضْد هٔ تسریك فرد تَ سالَ سَ دّرٍ یک طْل

 تؼ٘٘ي را زا آلرژی هادٍ ًْع تْاى هٔ زاغل ّاکٌص هطاُذٍ ّ پْستتاى زیر تَ هختلف زآ آلرژی هْاد تسریك

 .کرد

  

  ػفًْٖ ّ داخلٖ هتخػع – ٗسدٕ هسوذ دكتر:  كٌٌذٍ تَِ٘                 درهاى ّ تِذاضت ّزارت:  هٌثغ

   45743171   سالهت درهاًگاٍ رٗاست                                                                         

 


