
 ثِ ًبم خبلك ّغتی

عبلوٌذی ٍ تزثیت ثذًی   
 اهزٍسُ تبثیزتوزیٌبت ٍ فؼبلیت ثذًی هٌظن در پیؾگیزی ٍ هتَلف وزدى رًٍذ پیزی ثبثت ؽذُ اعت .

ی توزیٌبت ثذًی ثبػث افشایؼ حجن اوغیضى در للت ٍ ریِ ّب ، افشایؼ اعتحىبم ػضالًی، تٌظین لٌذ خَى ٍ فؾبر خَى ٍ ًیش وبّؼ تَدُ ّبی چزث

 هیؾَد. ثِ ایجبد آراهؼ، وبّؼ اضطزاة، ٍ افشایؼ اػتوبد ثٌفظ ووه هیىٌذ ٍ حظ ؽبداثی ٍ رضبیت را در ؽوب ثَجَد هیآٍرد.

 ثذٍى تحزن ٍ توزیٌبت ثذًی ، ػضالت ضؼیف هیؾًَذ، وبرایی هفبصل ون هیؾَد، اعتخَاًْب پَن هیؾًَذ.

رد، ثلىِ هَجت تٌْبیی ٍ افغزدگی ًیش خَاّذ ؽذ. ػذم تَاًبیی اًجبم وبرّبی رٍسهزُ ثبػث ٍثی حزوتی، ًِ تٌْب ثیوبریْبی جغوی ثغیبری را ثذًجبل  دا

 ٍاثغتگی ثِ دیگزاى هیؾَد.

 اهب ثب فؼبلیت ثذًی هیتَاى:

هزي ٍ هیز ًبؽی اس ثیوبریْبی للجی ػزٍلی را وبّؼ داد.-1  

چبلی ، فؾبرخَى ٍ چزثی ثبال را وٌتزل وزد. -2  

ذی جلَگیزی وزد.اس افغزدگی دٍراى عبلوٌ-3  

 اگز دالیلی ثزای هٌغ فؼبلیت فیشیىی ٍجَد داؽتِ ثبؽذ، هطوئٌب افشایؼ عي ٍ ضؼف جغوبًی جشٍ آًْب ًیغت.

 حتی ثزای افزادی وِ ثِ ثیوبریْبی هشهي للجی ػزٍلی، فؾبر خَى ثبال، دیبثت، پَوی اعتخَاى، افغزدگی، چبلی ٍ عزطبى دعتگبُ گَارػ هجتال

ّبی ٍرسؽی خبصی طزاحی ٍ آهَسػ دادُ ؽذُ.ّغتٌذ، ًیش ثزًبهِ   

 حتی افزاد ثغیبر ضؼیف ٍ ًبتَاى ًیش هیتَاًٌذ ثب فؼبلیتْبی فیشیىی هٌبعت عالهتی ؽبى را ثذعت ثیبٍرًذ ٍ ثِ دیگزاى ٍاثغتِ ًجبؽتذ .

 اًَاع توزیٌبت ثذًی:

 اًجبم ؽؼ توزیي ثذًی ثزای عبلوٌذاى هفیذ اعت وِ ؽبهل :

ٍ توزیٌبت اًمجبضی اعت . –توزیٌبت لذرتی  –توزیٌبت حفظ تؼبدل  –توزیٌبت اًؼطبف پذیزی –توزیٌبت اعتمبهتی )َّاسی ( –توزیٌبت گزم وٌٌذُ   

ًْب ثذى ثزای عبیز توزیٌبت آهبدُ هیؾَد  ٍ لجل اس ّز حزوت ثبیذ یه ًفظ بت عبدُ وؾؾی ّغتٌذ وِ ثب اًجبم آ:ایٌْب توزیٌتوزیٌبت گزم وٌٌذُ -1

هثبل ،وؾؼ ؽبًِ ّب ثِ ػمت،وؾؼ ؽبًِ ّب ثِ جلَ، وؾؼ ؽبًِ ّب ثِ ثبال ، وؾؼ دعتْب ثِ ثبال ، ٍ جلَ، چزخؼ ؽبًِ ّب ثِ ػمت ٍ  ػویك وؾیذ.ثزای

 جلَ ،وؾؼ عیٌِ ، چزخؼ ثبالتٌِ ّب ثِ پْلَ،وؾؼ پؾت ٍ  ووز، وؾؼ ثبعي ٍ پؾت، وؾؼ پؾت ٍ جلَی راى،  راُ رفتي

پیز ؽَین ّوِ ی هب پیز هیؾَین اهب هیتَاًین عبلن  

ایي توزیٌبت هَجت افشایؼ تؼذاد ضزثبى للت ٍ تٌفظ هیؾًَذ ٍ هصزف اوغیضى در طی اًجبم حزوبت افشایؼ هیجبثذ. در ًتیجِ توزیٌبت اعتمبهتی :-2

 وبرایی للت،ریِ ّب، ٍ عیغتن گزدػ خَى سیبد ؽذُ  ٍ تَاًبیی عبلوٌذ در اًجبم فؼبلیتْبی رٍساًِ ثیؾتز هیؾَد.

هل پیبدُ رٍی ، دٍیذى، دٍچزخِ عَاری، ؽٌب ٍ وٌََّردی اعت . ایي توزیٌبت ؽب  

پیبدُ رٍی ثِ آراهی ؽزٍع ؽذُ ٍ ثتذریج عزػت ٍ هغبفت آى افشایؼ هی یبثذ ثْتز اعت لجل اس پیبدُ رٍی ػضالت ثب حزوبت وؾؾی گزم ؽًَذ ٍ 

ّوَار ٍ ثب َّای تویش اًتخبة ؽَد ٍ یه ثطزی آة ّوزاُ ثبؽذ. پیبدُ رٍی در دٍ ًَثت صجح ٍ ػصز، ٍ ّز ثبر ثِ هذت عی دلیمِ اًجبم ؽَد. هغیزی  

 پیبدُ رٍی ٍ توزیٌبت ثذًی  در َّای آلَدُ هضز اعت.

 توزیٌبت ثذًی ایجبد ؽبداثی ٍ رضبیت هیىٌذ

ٍ هَجت آعبًتز ایي توزیٌبت ثب ثب ایجبد وؾؼ در ػضالت ٍ ًغج ًزم اطزاف هفبصل، حزوت هفصل را راحتتز هیىٌذ توزیٌبت اًؼطبف پذیزی:-3

 ؽذى حزوبت اًذام ّب ٍتٌِ هیؾَد ٍ ثِ حفظ تؼبدل ًیش ووه هیىٌذ.

 اًجبم ایي حزوبت ثذٍى گزم وزدى ثذى هَجت آعیت ػضالت ٍ هفبصل خَاّذ ؽذ.

ثبًیِ ثِ ّوبى حبلت ثبلی هیوبًیذ. 12-22حزوبت ثِ آّغتگی ؽزٍع ؽذُ،   



احغبط  درد هفصل  ٍجَد داؽتِ ثبؽذ.احغبط وؾؼ یب فؾبر هالین در هفبصل ثبؽذ ،ًٍجبیذ   

 ایي توزیٌبت ؽبهل:  تمَیت حزوت ؽبًِ، ساًَ، راى ٍ تٌِ اعت.

 سهبًی وِ خغتِ یب گزعٌِ ّغتیذ ٍ یب  ثالفبصلِ ثؼذ اس غذا خَردى، اس اًجبم توزیٌبت ثذًی خَدداری ًوبییذ.

ب ثبػث هیؾَد وِ ثتَاًین ٌّگبم لغشیذى، تؼبدل خَد را ایي توزیٌبت اس طزیك تمَیت ػضالت خصَصب ػضالت پبّتوزیٌبت تؼبدلی: -4

 حفظ وٌین ٍ اس افتبدى ٍ سهیي خَردى پیؾگیزی وٌین.

ثزای هثبل ّزهَلغ وِ ثی حزوت ایغتبدُ ایذ هبًٌذ سهبًی وِ آؽپشی هیىٌیذ، ظزف هیؾَییذ ٍ یب در صف هٌتظز ایغتبدُ ایذ پبّب را 

یه پب ثبیغتیذ. جبثجب وٌیذ ٍ یب ثِ ًَثت ّز چٌذ لحظِ رٍی  

ایي توزیٌبت هَجت تمَیت ػضالت هیؾَد ٍ ثِ تَاًبیی ؽوب هی افشایذ ٍ ّوچٌیي ثب هصزف اًزصی ثیؾتز هَجت توزیٌبت لذرتی:-5

 هیؾَد وِ ٍسى هٌبعجی داؽتِ ٍ لٌذ خَى طجیؼی ثبلی ثوبًذ اس طزفی اس پَوی اعتخَاى جلَگیزی هیىٌذ.

ثبؽیذ. در حیي توزیٌبت ثذًی، تٌفظ ػویك داؽتِ  

وزهی یب ٍسًِ ّبی پبرچِ ای  522گزهی ( داریذ ٍ یب اس ٍسًِ  322ثزای ایي توزیٌبت ًیبس ثِ ثطزی خبلی پالعتیىی دٍؽ یب ًَؽبثِ )

 اعتفبدُ وٌیذ.

 در اثتذا حزوت ثذٍى ٍسًِ ٍ عپظ ثب ٍسًِ اًجبم هیؾَد. ٍ در هَلغ حزوبت ثب  ٍسًِ ًجبیذ ًفظ را حجظ وزد.

ىزار هیؾَد ٍ ثتذریج تؼذاد حزوبت ثیؾتز ٍ ٍسًِ عٌگیي تز هیؾَد.ّز حزوت ّؾت ثبر ت  

 حزوبت اس ّفتِ ای یىجبر ؽزٍع ؽذُ ٍ ثؼذ اس یىوبُ ثِ ّفتِ ای دٍ ثبر افشایؼ هییبثذ.

ب، پزط حزوبتی هبًٌذ :ثبال آٍردى عبػذ ٍ دعت ّب اس جلَ ، ًگِ داؽتي دعتْب همبثل عیٌِ ، ثبال آٍردى دعتْب اس پْلَ، ثبال آٍردى پ

 عیٌِ، دراس ٍ ًؾغت ساًَ خن ، اس اًَاع توزیٌبت لذرتی ّغتٌذ.

 توزیٌبت ثذًی هَجت افشایؼ تَدُ ّبی ػضالًی هیؾَد.

توزیٌبت اًمجبضی ایغتب :-6  

ای توزیٌبت در ایي توزیٌبت طَل ػضلِ تغییز ًویىٌذ ٍ ثِ تمَیت ػضالت ووه هیىٌذ  ٍ در عبػبتی اس رٍس وِ ّیچ وبری ًذاریذ  فزصت خَثی ثز 

 اًمجبضی اعت.

 ًوًَِ ایي توزیٌبت ؽبهل: اًمجبض ػضلِ راى، فؾبر وف دعت ، اًمجبض ػضالت وتف ٍ دعتْب  ، اًمجبض ػضالت ؽىن هیجبؽذ.

 توزیٌبت ثذًی اػتوبد ثٌفظ را افشایؼ هیذّذ. 

 ثِ حفظ ٍ لَام پَعت ووه هیىٌذ ٍ اس چزٍویذگی آى جلَگیزی هیىٌذ.

 

 

ثیوبرعتبى راسی ارٍهیِ عالهت ثب ّوىبری ٍاحذ حمَق گیزًذُ خذهتعَپزٍایشر آهَسػ   


