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 چگونه خودآزمايي پوست را انجام دهيم؟ 

كندهكشهپ سككخهد ره به شهر  ه بهمه يصهنشهكن دهب بهپزشككبه شهشككوصهه مكك شه  هه

بهنههوككص هبه بب ههصنمنهه بن دهبسهپزشككبههوككص هب هبسهپ سككخهربشككمشه صشككده  هه

سمفصرههكن د.ه همبهنهس صنه يصهنشه يدهبسهحوصمه  ههه سخهب شوصه صهدهههههغ  ببتهپ  شد.ه  ص

سم ههههههه سمفصرههبسههبهآهنشهقد ه ههبهآهنشهر سمهبهصقه ه صهب سخهد ره بهسهبهن  ه نص پ 

سخهب مدبهبسه نصرق هكشهدصله هص ه صر سبر ه ج رهرب ندههصه ههصهلب يصهنشهكن د.ه همبهب

كن د،هآنهصه به ب ن ده ههغ  ببتهجدهد هكشهبهجصرهشككدههدوكك مككصرههغ  بهر ههههشككب  

بندبسه،هشككك ن،هن  ه صنخ،ه ناهدص ه ههصه ج رهسدو هكشه هب رهن صنمشه به ب سككك ه

 كن د.ه



شخ،هههههههه سخه دنهكشهعبص هندهبسهپ سبههصهپصه يصهنشهكن دههوشهن بح هپ  سخهد ره بهبسه پ 

صه هنصح شههنصسل ه به يصهنشهكن د.هه چههههپ سخهسب،هپ سخهش مه هقفسشهس نش،ه صسنههههههه

 ب ه بهبسههصرهنببهد.ه نطقش

هص،ه برنه هش مهد ره به يصهنشهكن ده شهه   ب  هآهنشه صهسم دهم  ت،ه  شهه  -1

 پهل هچپه ه بسخه چبد ده هپهل هصه به شهرقخهنگصههكن د.ه

،هكفهآ نجهد ره بهدمهكن ده هرسكككخه به صبه ببهده ه شهرقخهنصح شهسهبه غنهههههههههه   -2

 رسخهسصعده ه صس هصه ب ن د.ه

هص هبنگشككمصنهپصه هنهككصهص ه  نههه نشكك ن ده ه شهرقخهپصهص هد ره بهبسهنصدنه  -3

 بنگشم ههصهسصقهپصهسبن ه ه بنه بهنگصههكن د.ه

سپسهههههههه  -4 سصقهد ره بهنگصههكن د.هب مدبههبهپصه شخهپص،ه بنه ه ش ن ده ه شهرقخهپ  ن

سكككم ه بب ه شكككصهدههپشكككخه بنهپصههره-پص هرهگب.ه طوئنصرهبحم صجه شههبهآهنش

 د به دهربشخ.ه

 صهبسمفصرههبسههبهآهنشهرسم هر هحصلخهبهسمصرههپشخه دنه صسنه هپشخه برنهههههه   -5

  بهنگصههكن د.ه

سم ه ف دهههههههه شوصه شهكوبههبهآهنشهر شخه دنه شصهدههپ سمفصرههبسههبهآهنشهقد ه بب ه  ب

 د بهده  ر.ه



چشهشببهط ه بب هشوصهرب ي ههههش رهكشه صه يصهنشه بهمهپ سخهد ر،هشوصه م جشه  هه

بسككخ.هد اهبسككخهكشههص اه يصهنشه بههصرربشككخهكن ده هن صته   رهه جشه بهر هآنههه

 هص هخه ن هس د.هر هم  ته شصهدهههبهن مشهغ برب ي ه صهپزشبه ش  تهكن د.ه
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