Fdi,

ثیٟٛضی ػٕٔٛی چیست؟
ایجبد خٛاة ثٕٞ ٝزا ٜاس ثیٗ ثزدٖ ٛٞضیبری  ٚدرد

در ضٕٗ ٕٔىٗ است لجُ اس ا٘تمبَ ث ٝاتبق ػُٕ ثب تٛج ٝثٝ

اس ایٗ و ٝث ٝاتبق ػُٕ ٚارد ضذیذ،آرأص خٛد را حفظ

غالحذیذ پشضه ثزای ضٕب پیص دارٞٚبی ثیٟٛضی تشریك

وٙیذ.

ضٛد

تٛسط دارٞٚب ٌ ٚبسٞبی ثیٟٛضی را ثیٟٛضی ػٕٔٛی ٔی

حذالُ  8سبػت لجُ اس ػُٕ ٘بضتب ثبضیذ .در غٛرت ٔػزف

ٌٛیٙذ.پشضه ثیٟٛضی ٔسئِٛیت ثیٟٛضی ضٕب را ثز ػٟذٜ

سیٍبر یب ٞز ٔبد ٜدیٍز،پشضه ثیٟٛضی خٛد را ٔطّغ ٕ٘بییذ.

دارد .ا ٚثز اسبس سٗ ٚ،ضؼیت سالٔت  ٚتٕبیُ ضٕب ٚ
ٕٞچٙیٗ ثب در ٘ظز ٌزفتٗ ٔشایب ٔ ٚؼبیت ٞز یه اس رٚش
ٞب تػٕیٓ ٟ٘بیی را ٌزفتٛ٘ ٚ ٝع ٔٙبست ثیٟٛضی را ثزای
ضٕب ا٘تخبة ٔیىٙذ.

آٔبدٌی ٞبی لجُ اس ثیٟٛضی:

ػیٙه ِٙ،ش سٕؼه ،د٘ذاٖ ٔػٛٙػی،اٍ٘طتز دستجٙذٌ،یزٜ
سز ٚوّی ٝی اضیبء فّشی خٛد را لجُ اس ٚرٚد ث ٝاتبق ػُٕ
،خبرج وٙیذ سیزا در حیٗ ثیٟٛضی  ٚػُٕ جزاحی ثزای ضٕب
ٔطىُ ایجبد ٔیىٙذ.
ِجبسٟبی سیز  ٚجٛراثٟبیتبٖ را در آٚردِ ٚ ٜجبس ٔخػٛظ

در ثذٚ ٚرٚد ث ٝاتبق ػُٕ پشضه ثیٟٛضی سٛاالتی اس
ضٕب یب ثستٍبٖ ٔی پزسذ ایٗ سٛاالت ضبُٔ:
سبثم ٝی ٔػزف دارٚ
سبثم ٝثیٕبریٟبی لّجی،ریٛی،وجذی،آسٓ،دیبثت،فطبرخ ٖٛثبال،غص ،تطٙج،افسزدٌی .....ٚ
-سبثم ٝثیٕبریٟبی ػف٘ٛی

اتبق ػُٕ را ثب وٕه پزستبر خٛد ثپٛضیذ.

سبثم ٝثیٟٛضی لجّی  ٚتبخیز در ثیذار ضذٖ ثؼذ اس -

آٌب ٜوٙیذ،تب اس ٘ظز لب٘٘ٛی ٔطىّی ثزای ضٕب یب تیٓ

ٌبٞی ٕٔىٗ است ثب ا٘جبْ تٕبْ ٔزالجت ٞبی السْ ،ػُٕ

ثیٟٛضی

پشضىی پیص ٘یبیذ.السْ است رٚس لجُ حٕبْ

جزاحی ضٕب تب سٔب٘ی و ٝث ٝآٔبدٌی السْ ثزسیذ ث ٝتؼٛیك

وٙیذٔ،سٛان ثش٘یذ،الن  ٚآرایص خٛد را پبن

ثیفتذ .در ایٗ غٛرت ث ٝرإٙٞبیی ٞبی پشضىبٖ ثیٟٛضی ٚ

وٙیذچٙب٘چ ٝاس دارٞٚبی خبغی استفبدٔ ٜیىٙیذ،ثٟتز

جزاح یب پشضه ٔطبٚر خٛد خٛة تٛج ٝوٙیذ.

لجُ اس ػُٕ ثستٍبٖ درج ٝیه یب لیٓ لب٘٘ٛی خٛد را

است و ٝپشضه ٔؼبِج خٛد را اس ٘ٛع اٖ آٌبٕ٘ ٜبییذ.سیزا
ٌبٞی السْ است ثب دستٛر پشضه ٔػزف ثؼضی دارٞٚب
را چٙذ رٚس لجُ اس ػُٕ لطغ وٙیذ یب ثزػىس ٔػزف
ثزخی دارٞٚبی ضزٚری را تب چٙذ سبػت لجُ اس ػُٕ ثب
٘ظز پشضه ٔ ٚتخػع ثیٟٛضی ادأ ٝدٞیذ

در ثخص پزستبر آخزیٗ فطبر خ٘، ٖٛجض  ...ٚضٕب را
ا٘ذاسٌ ٜیزی ٔیٕٙبیذ،یىی اس رٌٟبی ضٕب را جٟت

سبثمٔ ٝػزف سیٍبرٛٔ،اد ٔخذر  ٚاِىُسبثم ٝحسبسیت ث ٝدار ٚیب ٔٛاد خبظسزٔبخٛردٌی،سزف....ٚ ٝایٗ ٔٛارد را ث ٝپشضه ثیٟٛضی

تشریمبت لجُ اس ػُٕ ثبس ٍ٘ٔ ٝیذارد.آسٔبیطٟبی ٔٛرد ٘یبس

اطالع دٞیذ تب پشضه ثیٟٛضی در ٔٛرد ٘ٛع ثیٟٛضی

ضٕب را چه ٔیىٙذ  ٚضٕب را ثب پز٘ٚذ ٜی وبُٔ پشضىی

ٔ،یشاٖ تشریك دارٞٚبی ثیٟٛضی ٔ ٚزالجت ٞبی ٔٛرد

ث ٝاتبق ػُٕ ٔیجز٘ذ

٘یبس ثؼذ اس ثیٟٛضی تػٕیٓ ٔٙبست را ثٍیزد.

آٔبدٌی ٞبی حیٗ ثیٟٛضی
ضٕب ثب وٕه پزستبر ثیٟٛضی ٚارد اتبق ػُٕ ضذٜ

آٔبدٌی ٞبی ثؼذ ثیٟٛضی:

ث ٝثبس ٚیب سبق پبیتبٖ ٚغُ ٔی ضٛد.تٙفس ٘جض

ضٕب تب ثیذاری وبُٔ در اتبق ریىبٚری ٔی ٔب٘یذ .در

فطبرخٛ٘ ٖٛارلّت در غٛرت ٘یبس ٔ،یشاٖ اوسیژٖ

ضٕٗ اٌز ٔطىّی داضتیذ(احسبس تٟٛع،احسبس دفغ

خ ٖٛث ٝوٕه دستٍبٟٞب وٙتزَ ضذ،ٜیىی اس

ادرار،درد)....ٚثٔ ٝسئ َٛاتبق ریىبٚری ثٍٛییذ.ضٕب ثؼذ اس

رٌٟبیتبٖ ثزای تشریك سزْ  ٚدارٞٚبی ثیٟٛضی ثبس

اتبق ریىبٚری ث ٝثخص خٛد ٔٙتمُ ٔیطٛیذ تب سٔبٖ السْ

ٍ٘ ٝداضتٔ ٝی ضٛد .سز ٌ ٚزدٖ،دٞبٖ ٚ

در آ٘جب ٘بضتب ٔی ٔب٘یذ  ٚدرغٛرتی و ٝاحسبس سزفٝ

ثیٙی،د٘ذاٟ٘بی ِك چه ضذ ٚ ٜاوسیژٖ اس طزیك

داضتیذ ثزای پیطٍیزی اس درددست خٛد را رٚی ٔحُ

ثً ٔبسه ٚارد ریٞ ٝبیتبٖ ٔیطٛد .در ایٗ حبِت ثب

ػُٕ ٌذاضت ٚ ٝسزف ٝوٙیذٞ .ز چٙذ ِحظ ٝیىجبر تٙفس

تشریك دارٞٚبی ثیٟٛضی اس طزیك ري .ضٕب

ػٕیك ثىطیذ  ٚا٘ذأٟب را حزوت دٞیذٌبٞی ٕٔىٗ است

تمزیجب"پس اس  30ثب٘ی ٝثیٟٛش ٔی ضٛیذ.ضٕٗ

پس اس پبیبٖ ثیٟٛضیٔ،ذت ثیطتزی در اتبق ثٟجٛدی

ثیٟٛضی راٛٞ ٜایی ضٕب ثب رٚضٟبی ٔٙبست ثبس ٍ٘ٝ

ثٕب٘یذ یب ثؼذ اس ػُٕ ث ٝثخص دیٍزی ٔٙتمُ

داضتٔ ٝی ضٛد ٚتٙفس ضٕب تب پبیبٖ ػُٕ ثب

ضٛیذٔ،طٕئٗ ثبضیذ ایٗ تػٕیٓ تیٓ جزاحی ثزای

دستٍب ٜثیٟٛضی وٙتزَ ٔی ضٛد.ثیٟٛضی تب پبیبٖ

ٔزالجت ثٟتز اس ضٕب است.در غٛرتیىٕٞ ٝب٘زٚس ػُٕ

ػُٕ ادأ ٝدارد .پس اس اتٕبْ ػُٕ وٓ وٓ ثیذار

ٔزخع ضذیذ را٘ٙذٌی ٘ىٙیذ،ثب ٔبضیٗ آالت حسبس ٚ

ٔی ضٛیذ ٚغذای پشضه ثیٟٛضی را ٔی ضٛٙیذ.

پیچیذ ٜوب ر ٘ىٙیذ  ٚتػٕیٓ ٌیزی ٞبی ٔ ٟٓس٘ذٌیتبٖ

أب درد ٘ذاریذ در ایٗ حبِت ا ٚث ٝضٕب ٔی ٌٛیذ وٝ

را ث ٝفزغت دیٍزی ٔٛوٕ٘ َٛبییذ.

ِطفب در غوٛرت ٘یوبس ثو ٝرإٙٞوبیی ثوب ضوٕبر ٜتّفوٗ

ٔٙجغ:استزِی ًٙرٚثزتٔ،یّز ر٘ٚبِذ،تزجٕ ٝی ٟٔذی ٘جفی

04432722933سٛپز ٚایوشر آٔوٛسش ثو ٝثیٕوبرٔزوش

آدرس:ارٔٚی 6 ٝویّٔٛتزی جبد ٜسّٕبس-جٙت جٟبد وطبٚرسی

راسی تٕبس حبغُ فزٔبییذ.

سپس رٚی تخت ػُٕ دراس ٔی وطیذ فطبر سٙج

ػُٕ تٕبْ ضذ ٜاست  ٚاس ضٕب ٔی خٛاٞذ تب آة
دٞب٘تبٖ را ثّؼیذ ٚ ٜخٛة ٘فس ثىطیذ .در تٕبْ
ایٗ ٔذت ػالیٓ حیبتی ضٕب وٙتزَ ٔی ضٛد ثؼذ اس

ػُٕ ث ٝاتبق ریىبٚری (اتبق ثٟجٛدی)ٔٙتمُ ٔی ضٛیذ.
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