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 ريششزح  

دًجبل ضشثِ، ضىستگی ًبهیذُ ُ ّش گًَِ تغییش ضىالستخَاى ة

ظبّش  هختلف ایي تغییش ضىل هوىي است ثِ اضىبل. هی ضَد

گبّی ضىستگی .  ٍ ضؼف ّوشاُ ثبضذ هتفبٍتضذُ ٍ ثب ضذت

دس ایي حبل ضشثِ هَخت هی ضَد استخَاى . ثسیبس ٍاضح است

گبّی . ثِ دٍ ٍ یب حتی چٌذ تىِ وبهال خذا اص ّن تجذیل ضَد

ضذت ضشثِ ٍاسدُ ثِ حذی است وِ هَخت خشد ضذى 

. ضَد استخَاى هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دالیل اوجام 

 : هطخص دًجبل هی ضَددلیلدس دسهبى یه اًذام ضىستِ دٍ 

  ضىل ظبّشی اًذام ثِ اًذاصُ ّبی لجل اص ضىستگیثشگطتي 

 ُلجل اص ثِ تشیي صهبى  وبسوشد ػضَ آسیت دیذُ دس وَتب

 ضىستگی ثشگشدد

 عًارض احتمالی 

ثِ دًجبل خشاحی ضىستگی ٍ پیي گزاسی ػَاسض صیش ثشای فشد 

 :هوىي است ایدبد ضَد

  احتوبل آسیت سسیذى ثِ ػشٍق ٍ اػصبة دس هسیش سسیذى اص

 پَست ثِ استخَاى

 ػفًَت هحل ػول 

 ػفًَت استخَاًی 

 ضؼیف ضذى ػضالت ًبحیِ ضىستگی  

 ريش اوجام 

 خباًذاصی: دس سِ هشحلِ اًدبم هی ضَدضىستگیدسهبى 

 .ثبصپشٍسی لطؼبت ضىستِ ضذُ ٍ حشوت وشدى ثیضىستگی، 

 سا تطخیص  ضىستگیًَع، سادیَگشافیدیذى ثب پضضه هؼبلح 

ٍ دس صَستی وِ هطخص ضَد ضىستگی ثب خب اًذاصی ٍ گچ 

گیشی لبثل دسهبى ًیست ثیوبس سا ثِ اتبق ػول هٌتمل ٍ پس اص 

ثب ضىبفتي پَست ٍ حسی هَضؼی یب ثیَْضی ػوَهی  اًدبم ثی

 سا هطخص وشدُ ٍ لطؼبت ضىستِ  ضىستِػضالت، استخَاى

 .ضذُ سا دس صیش دیذ هستمین دس وٌبس یىذیگش لشاس هی دّذ

 .سپس استخَاى ّب ثِ ٍسیلِ پیي دس وٌبس ّن ثبثت هی ضًَذ

 اوًاع پیه 

ِ ایٍسپیي  حشوت وشدى استخَاى ثؼذ اص   فلضی ثشای ثییل

فلضاتی هبًٌذ استیل ضذ صًگ خٌس پیي اص . هی ثبضذخباًذاصی

 ٍ ثش اثش هَاد داخل ثذى  ثَدُثب ثذى سبصگبسثَدُ وِ ٍ تیتبًین 

استیل استفبدُ ضذُ دس ایي ٍسبیل . دچبس خَسدگی ًوی ضًَذ

 ٍ هؼوَال آلیبط هخصَصی اص آّي است وِ همبدیشی وشٍم

ثش خالف ػمیذُ هؼوَل، خٌس ایي ٍسبیل اص . وجبلت داسد

. پالتیي ًیست

اص ایي فلضات اثضاسّبی هتٌَػی ثِ ایي هٌظَس دسست هی وٌٌذ 

تشیي آًْب ػجبستٌذ اص سین، پالن، هیلِ، پیي، ًیل یب  وِ هتذاٍل

 یب تثجیت وٌٌذُ خبسج اص اوستشًبل فیىسبتَسهیخ، پیچ ٍ 

. پَست

 کاربزد پیه ها 

 هحل ضىستگیثبثت وشدى  

 وطص استخَاًی 

 فیىسبتَسدس ).تثجیت وٌٌذُ ّبی استخَاًی خبسج اص پَست  

 (خبسخی

  فعالیت 

ثِ دًجبل خشاحی ضىستگی الصم است فؼبلیت خَد سا ثِ 

 :صَست صیش تٌظین ًوبئیذ

  ِخْت ثْجَدگشدش خَى ٍخلَگیشی اصایدبدػَاسض ثبیذ ّشچ

سشیؼتشتوشیٌبت ٍسصضی خَدساصیشًظش پضضه هؼبلح 

ٍفیضیَتشاپی ضشٍع وٌیذٍثِ تذسیح ثِ هذت ٍداهٌِ آى اضبفِ 

 .وٌیذ

  دسضشٍع حشوت،تغییشٍضؼیت ًٍمل ٍاًتمبل هی تَاًیذ اصٍسبیل

 . استفبدُ وٌیذ ...ووه حشوتی هبًٌذػصب،ٍان، ٍیلچش ٍ

 رژیم غذایی ي تغذیه 

ثِ دًجبل خشاحی دس ضىستگی، الصم است سطین غزایی خَد سا 

 :  ثِ صَست صیش تٌظین ًوبئیذ
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  ِاص سطین غزایی ثب فیجشصیبدٍهبیؼبت استفبدُ ًوبییذ و

اصایدبدیجَست ًٍفخ خلَگیشی وشدُ ٍثِ ثْجَداضتْبووه 

 .هی وٌذ

  ُاصسطین غزایی پشپشٍتئیي،پشوبلشی ٍسشضبساصٍیتبهیي استفبد

ی تبص حبٍی ٍیتبهیي  ّبهصشف سجضیدب ٍهشوجبت ٍآثویَُ.وٌیذ

،هی تَاًذ   ثْجَدسشیؼتشصخن ووه وٌذ،الصم ثِ (C)ث

روشاست وِ هصشف ضیشٍلجٌیبت دسثیوبساًی وِ هذت صیبدی 

ی ادساسی  ّبدسثستشثبلی هی هبًٌذثِ ػل احتوبل ایدبد سٌگ

 .ثبیذهحذٍدضَد

 داري 

 داسٍّبی تدَیضضذُ اصطشف پضضه هؼبلح 

ثبیذدسفبصلِ صهبًی  )....،ضذدسدّب،ضذالتْبة ٍ ّبآًتی ثیَتیه(

 .هؼیي ٍ یه دٍسُ وبهل هصشف گشدد

 مزاقبت 

 : ثشای تسشیغ دس ثْجَدی الذاهبت هشالجتی صیش سا اًدبم دّیذ

 ی آساهسبصی هبًٌذ تٌفس ػویك،  استفبدُ  ّباستفبدُ اصتىٌیه

ی ػضالًی تدَیض ضذُ  تَسط  ّب ٍ ضل وٌٌذُ ّباصهسىي

 .پضضه سجت  وبّص دسد هی ضَد

  ثشای افشاد هسي ٍ ًبتَاى ٍثیوبساى دیبثتی اصٍسبیل حفبظتی

 .استفبدُ ًوبییذ...ی هَاج ٍ ّبثشای تسىیي فطبسٍتطه

 هصشف دخبًیبت ٍالىل ثبیذلطغ گشدد. 

 

  در چه شزایطی به پزشک مزاجعه ومائید؟ 

  دس صَست ّش گًَِ افضایص ٍسم ٍ التْبة اًتْبی ػضَ ٍ سًگ

ثب ٍخَد لشاس دادى ػضَ ثبالتش  )پشیذگی ٍ یب وجَدی اًگطتبى 

ٍ احسبس ثی حسی ٍ سَصى سَصى ضذى  (اص سطح للت 

اًتْبی ػضَ آسیت دیذُ ٍ دسدی وِ ثب هسىي ثشطشف 

ًوی ضَد ٍ یب لحظِ ثِ لحظِ ضذت هی یبثذ ٍ ضل یب سفت 

 ضذى پیي ٍ ثَی ًب هطجَع ٍ تشضح چشوی اص هحل ػول 

  دسصَست ٍخَد ّشگًَِ لشهضی،تَسم،حسبسیت ٍیبتشضح

 چشوی اصهحل صخن ٍ اطشاف پیي ٍیبثشٍصتت

 
 


