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اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﻟدﯾن

ﺿﻣﯾﻣﮫ 1

ﺧﺎرش ﭘوﺳﺗﯽ)ﮔﺎل(
ﻣدﯾرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ,اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮭداﺷت
ﺑﺧش ﺳﻼﻣت

واﻟدﯾن ﻣﺣﺗرم
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اطراف ﺧود ﮐودک ﯾﺎ ﮐودﮐﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل ﺑﺎﺷﻧد .ﮔﺎل ﻧوﻋﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﭘوﺳﺗﯽ ﺷدﯾدا ﻣﺳری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر وﺟود
ﻧوﻋﯽ اﻧﮕل ﺧﺎرش زا ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔروه ھﯾره ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﯾت ھﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم در ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﮐوﭼﮏ در ﮐﻧﺎر ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
اﯾن ھﯾره ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .از اﯾن رو اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ازدﯾﺎد و ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺷود .ﻧوع
ﻣرﺳوم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎ ﻓردی دﯾﮕر در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣداﻗل  5ﺗﺎ  10دﻗﯾﻘﮫ ) ﺑرای ﻣﺛﺎل در زﻣﺎن ھﺎی ﺧواﺑﯾدن
در ﯾﮏ ﺗﺧت ﻣﺷﺗرک ,در آﻏوش ﮔرﻓﺗن ,ﺷﯾر دادن و ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎران( ﻣﻧﺗﻘل ﺷود )دﺳت دادن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت!( .ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﮐودﮐﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﻓﻘط از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود ﺟﻠوی ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﺗوﻗف ﮐرد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ھﻣﮫ ﺣﺗﯽ اﻓراد
ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ھم اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧﺟﺎﻟت ﻧﮑﺷﯾد!

ﺷﺧص در ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد؟
در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم:
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھﯾره ﮔﺎل را ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕری اﻧﺗﻘﺎل
دھﯾد).زﻣﺎن ﺑﯾن اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺎ ﺷﯾوع آن  2ﺗﺎ  6ھﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد( .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ای ﺗوﺳط دﮐﺗر اﻧﺟﺎم ﺷود ﺗﺎ درﺑﺎره ی ﻧﯾﺎز ﺷﺧص ﺑﮫ ﺗﺟوﯾز درﻣﺎن ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم:
ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎرھﺎ •
را اﻧﺟﺎم دھﯾد:
•
•

•
•
•

ﺑﮫ ﻣدت  5ﺗﺎ  6ھﻔﺗﮫ از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺷدﯾد ﭘوﺳﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد.
در اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ دﻗت ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را ﺗﺣت ﻧظر ﻗرار دھﯾد.
در ﺻورت ﻣﺷﺎھده اوﻟﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

در ﻣواﻗﻊ ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﺷﺎن ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻓوری ﻗرار ﮔﯾرﻧد و درﻣﺎن
ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود.

ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﭼﯾﺳت ؟
ﺳوزش و ﺧﺎرش ﺷدﯾد ﭘوﺳت )ﺣﺗﯽ در ﻣواﺿﻊ ﻏﯾر آﻟوده( ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژه ﺷب ھﻧﮕﺎم در ﺗﺧت ﮔرم ﺷﮑل ﻣﯾﮕﯾرد اﻏﻠب اوﻟﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﺑﯾﻣﺎری اﺳت.
ھﯾره ھﺎ در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﮔرم ﭘوﺳت ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﯾن اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت و ﭘﺎ ،زﯾر ﺑﻐل و ﮐﺷﺎﻟﮫ ران و در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﻘﻌد ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد .از ﺗﻐﯾﯾرات
ﭘوﺳﺗﯽ ﻣﺷﺧﺻﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻗرﻣزی ﭘوﺳت ،ﺗﺑﺧﺎل ،ﺗﺎول و ﺟوش روی ﭘوﺳت ﯾﺎ در ﻣﻔﺎﺻل اﺷﺎره ﮐرد .ﺧﺎرش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از
درﻣﺎن ﻣوﻓﻖ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

در ﺻورت ﻣﺷﺎھده ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﺗوﺳط ﺧود ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد؟
v
v

v

v

ﻟﺑﺎس ,رو ﺗﺧﺗﯽ ,ﺣوﻟﮫ و ﺗﻣﺎم اﺷﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﺎ ﺑدن ھﺳﺗﻧد
را ﺑﺎ ﺣداﻗل دﻣﺎی  60درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد و ﺑﮫ ﻣدت  10دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺷوﯾﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ وﺳﺎﯾل اﺗوی ﺑﺧﺎر ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد اﺟﺳﺎم و ﻣﻧﺳوﺟﺎت را در ﮐﯾﺳﮫ
ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣدت  72ﺳﺎﻋت و در اﻧﺑﺎری ﺑﺎ ﺣداﻗل دﻣﺎی 21
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﻗرار دھﯾد .راه دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺟﺳﺎم آﻟوده ﺷده را در
دﻣﺎی ﻣﻧﻔﯽ  ^25ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد .
روﮐش ھﺎی ﻣﺑل و ﺻﻧدﻟﯽ ،ﺑﺎﻟﺷﺗﮏ ھﺎی ﻣﺑل و ﯾﺎ ﮐف ﭘوش ھﺎی ﻧﺳﺎﺟﯽ و
ﭘﺎرﭼﮫ ای ) زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘوﺳت ﺑﯾﻣﺎر در ﻣﻌرض ﺑرﺧورد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑوده ﺑﺎﺷد ( ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎروﺑرﻗﯽ ﻗوی ﺗﻣﯾز ﮐرد ) ﺳﭘس ﺑﺎﯾد ﻓﯾﻠﺗر و ﮐﯾﺳﮫ ﺟﺎروﺑرﻗﯽ
دور رﯾﺧﺗﮫ ﺷود ( و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل  48ﺳﺎﻋت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﻧﮕﯾرد.
اﺟﺳﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﺧﺗﺻری ﺑﺎ آﻧﮭﺎ داﺷﺗﮫ ﻟزوﻣﯽ ﺑﮫ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ
ﻧدارﻧد.

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و ﺑﮫ ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اطراﻓﯾﺎﻧﺗﺎن )ﺧﺎﻧواده ،ھم
اﺗﺎﻗﯽ ھﺎ و ﭘرﺳﺗﺎران( اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺧﺎرش ھﺎ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود و ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل ﺑرطرف ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﻣﺎن اﯾن ﺑﯾﻣﺎری از طرﯾﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐرم ﯾﺎ ﻣﺻرف
ﻗرص ﯾﺎ ھر دو روش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دوش ﺑﮕﯾرﯾد )
و ﺳﭘس ﭘوﺳﺗﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد!( و ﻧﺎﺧن ھﺎﯾﺗﺎن را ﮐوﺗﺎه ﮐﻧﯾد .ﺑطور ﮐﻠﯽ
ﮐرم ﺑرطرف ﮐﻧﻧده ﺧﺎرش را ﺑﺎﯾد از ﮔردن ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن و روی ﺗﻣﺎم ﮐل ﻧواﺣﯽ ﺑدن
ﺑﻣﺎﻟﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣﺎﻟﯾدن ﮐرم روی ﺳر و ﺻورت ﺧودداری ﮐﻧﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﭘوﺳﺗﺗﺎن
ھم در آن ﻧواﺣﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺑﯾﻣﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ زﯾر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد:
 vھر  12ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس زﯾر ,رو ﺗﺧﺗﯽ و ﭘﺗو ﻋوض ﺷوﻧد.
 vﺣوﻟﮥ ﺧود را ﺑﺎﯾد در روز دو ﺑﺎر ﻋوض ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣن ﺑﺧﺎطر ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد؟
ﺷﺧص ﺑﯾﻣﺎر )ﮐودک ﯾﺎ ﺑزرﮔﺳﺎل( ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از اطراﻓﯾﺎن ﺧود دور ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔﺷت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﭘﯾراﻣون ﺧود ﻣدارک ﺗﺎﺋﯾدﯾﮫ ﭘزﺷﮏ
ﻣﻌﺎﻟﺞ را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﺎزدﯾد ﭘزﺷﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن درﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب اطراﻓﯾﺎن ﺗوﺳط واﻟدﯾن اراﺋﮫ دھد) .ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷﻣﺎره (2

ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷﻣﺎره  – 1ﺧﺎرش ﭘوﺳﺗﯽ ) ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل ( – راھﻧﻣﺎﯾﯽ واﻟدﯾن – ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ژوﺋﯾﮫ 2019
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ﺿﻣﯾﻣﮫ 2
ﻣﮭر ﻣوﺳﺳﮫ

ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺋﯾدﯾﮫ
ﺑرای ورود ﺑﮫ اﺟﺗﻣﺎع
)ﻣﮭدﮐودک و آﻣﺎدﮔﯽ و ﻣدرﺳﮫ (
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از ﻣراﻗﺑت و ﺗﺣت درﻣﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣﺻون از ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎز ﻣﯾﮕردد ﻟطﻔﺎ
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺋﯾدﯾﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده و ﺳﭘس ﺑﮫ رﺋﯾس ﻣوﺳﺳﮫ ﺗﺣوﯾل دھﯾد.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻓرزﻧد
ﻟطﻔﺎ ﻣوارد ﺻﺣﯾﺢ را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد:
ھﯾﭼﮑدام از ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل و ﺧﺎرش ﭘوﺳﺗﯽ در ﻓرزﻧد ﻣن ﻣﺷﺎھده ﻧﺷد :
ﺑﻧده ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﻟدﯾن راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل و ﺧﺎرش ﭘوﺳﺗﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ام.
ﻓرزﻧدم ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻗرار داده ﺷده اﺳت.
ﻓرزﻧدم ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  ...ﺗﺣت درﻣﺎن ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺗﺟوﯾز ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻓراد دﯾﮕر ﺳراﯾت ﮐﻧد ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻼﺋم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑروز ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣدت
 5ﺗﺎ  6ھﻔﺗﮫ از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﺷدﯾد ﭘوﺳﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﺧواھﯾم ﮐرد و در اﯾن زﻣﺎن ﻓرزﻧدم را ﺑﮫ دﻗت ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ و
ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯾدھم و در ﺻورت ﺑروز اوﻟﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﻓورا ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد.
در ﻓرزﻧد ﻣن ﻋﻼﺋﻣﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل و ﺧﺎرش ﭘوﺳﺗﯽ ﻣﺷﺎھده ﺷد:
ﻣن درﻣﺎن اوﻟﯾﮫ را ﺑرای ﻓرزﻧدم ﺑﺎ داروی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ) اﺳم دارو (  .....................................اﻧﺟﺎم دادم وﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد اﯾن روﻧد درﻣﺎﻧﯽ را ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯾدھم.
ﭘس از درﻣﺎن ﻣوﻓﻖ ﻓرزﻧدم را ﺑﮫ ﻣدت  5ﺗﺎ  6ھﻔﺗﮫ و ھﻔﺗﮫ ای دو ﺑﺎر ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯾدھم.
ﮐل اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺣت ﻧظر ﭘزﺷﮏ در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺎل ﻣورد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و در ﺻورت ﻟزوم آﻧﮭﺎ ھم
ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن ﻣورد ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﮐل اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﻣدت  5ﺗﺎ  6ھﻔﺗﮫ و ھﻔﺗﮫ ای دو ﺑﺎر ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد و در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺟدﯾد ﺗﺣت درﻣﺎن ﻣﺟدد ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎی واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ
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