
 

 

 

آتلکتاسی ریْی تؼذ اس ػول جزاحی 

: ػالین ػایغ

تٌذ -افشایغ تؼذاد ًفض ّ کثْدی لة ُا-تٌگی ًفض(-درجَ طاًتیگزاد 38/5سیز)تة تا ػذت کن-طزفَ

 ػذى ضزتاى قلة ُا

 

: ػلل

هؼوْال افزاد تؼذ اس ػول جزاحی تَ دلیل دردی کَ دارًذ :جزاحی طْالًی هذت تحت تیِْػی ػوْهی

. ططحی داػتَ تاػٌذ کَ ایي خْد هی تْاًذ ػاهل ایجاد آتلکتاسی تاػذطؼی هی کٌٌذ تٌفض 

ضزتَ تَ قفظَ طیٌَ یا ػکظتگی دًذٍ ُا 

سخن ًافذ در قفظَ طیٌَ 

آهپْلی ریَ 

 

: ػْاهل افشایغ دٌُذٍ خطز

طیگار کؼیذى 

ٍ تاػذ یا ّی را ضؼیف کزدٍ تاػذ ،هثل طاتقَ دیا تت یا ّجْد یک تیواری کَ هقاّهت تیوار را کاُغ داد

هصزف کْرتْى 

 هثل آطن،آهفیشم،تزًّؼکتاسی:تیواری اًظذادی هشهي ریَ

ُا یا الکل هثل خْاب آّرُا،آرام تخغ :اطتفادٍ اس دارُّایی کَ تاػث کاُغ تْجَ ّ ُْػیاری هی ػًْذ

 

: درهاى

ّضؼیت خْد را در تخت .حذاکثز ُوکاری را در سهیٌَ اجزای دطتْرات پض اس ػول جزاحی داػتَ تاػیذ

تْجَ داػتَ تاػیذ کَ ٌُگام .هزتثا ػْض کٌیذ ّ طؼی کٌیذ هزتثا طزفَ ًواییذ ّ ًفض ػویق تکؼیذ



 

 

طزفَ،یک تالغ را هحکن رّی هحل تخیَ فؼار دُیذ تا اس تاس ػذى تخیَ ُا ّ فؼار آهذى تَ سخن 

. جلْگیزی کٌیذ

 

 

طیگار را تزک کٌیذ -

. جزا کٌیذرّع تخلیَ تزػحات ریْی را فزا تگیزیذ ّ پض اس تزخیص ا-

ٍ تا آتلکتاسی رخ خْاُذ داد- . هصزف آًتی تیْتیک تزای هثارسٍ تا ػفًْت،کَ تطْر اجتٌاب ًاپذیز ُوزا

. دارُّای ضذ درد تزای رفغ درد تَ ایي هٌظْر کَ تیوار تتْاًذ تَ راحتی ًفض ػویق داػتَ تاػذ-

. ػًْذ هوکي اطت آًِا تاػث ػْد آتلکتاسی.اس هصزف دارُّای خْاب آّر پزُیش کٌیذ-

دارُّای گؼاد کٌٌذٍ تزًّغ -

ُای  دقیقَ تا دطت تَ آراهی تَ پؼت تیوار ضزتَ 10تار ّ ُزتار تَ هذت 4رّسی )فیشیْتزاپی تٌفظی-

( ًیذهتْالی ّارد ک

( دم ّ تاسدم 10تار در رّس ّ ُزتار6)اًجام دم ػویق ّ طپض اًجام تاسدم ػویق تَ درّى یک دطتکغ-

 

در چَ ػزایطی تایذ تَ پشػک هزاجؼَ ًوْد؟ 

اتظاع ّ تزآهذگی ػکن 

احظاص تٌگی ًفض ػذیذ تَ طْر ًاگِاًی 

آتی ػذى تظتز ًاخي ُا ّ لة ُا 

 تیگزاددرجَ طاى 38درجَ حزارت تذى هظاّی یا تیؼتز اس 

 

. را در اختیار  ها ًِادًذکَ ایي هطالة  (جزاح هغش ّ طتْى فقزات)اى اس آقای دکتز رضا پشػکاىتا تؼکز فزاّ

 


