
  

کِ کبرکزد  تبرّبی غَتی ػضَ تَلیذ کٌٌذُ غذا هی ثبضٌذ

آًْب ثِ ایي غَرت هی ثبضذ کِ تبرّبی غَتی ثِ ٌّگبم دم 

)کطیذى َّا ثِ درٍى سیٌِ ( اس یکذیگز فبغلِ هی گیزًذ اهب 

در هَقغ غحجت کزدى ٍیب آٍاس خَاًذى ثِ ّن ًشدیک ضذُ 

آیٌذ ٍ ثیزٍى آهذُ اس ریِ ّب ثِ لزسش در هی ی ٍتَسط َّا 

ّز قذر ٍضؼیت تبرّبی غَتی هحکوتز  .ذهی  کٌ لیذ غذاتَ

ٍ طَل آًْب کوتز ثبضذ سزػت لزسش ایجبد ضذُ کوتز 

لزسش سزیؼتز هَجت تَلیذ ضذت غذای ثبالتز .خَاّذ ثَد 

تَرم تبرّبی غَتی یب فلج تبرّبی غَتی هبًغ اس .هی گزدد 

سجت تغییز  ًشدیک ضذى کبهل آًْب ثِ ّوذیگز هی ضَد ٍ

 غذا هی گزدد.

 اًَاع فلج طٌبثْبی غَتی:

 َتیــْبی غــ.فلج یک طزفِ طٌبث1

 َتــزفِ طٌبثْبی غــ. فلج دٍ ط2

 

 عوامل ایجاد فلج طنابهای صوتی را  بشناسیم ؟

   ، تیزٍئیذ ،یب ریِ ایجبد هی ضَد ثذلیل سزطبًْبی هزی

 .ت فلج یک طزفِ طٌبة غَتی هی ثبضذکِ ضبیغ تزیي ػل

 اسجزاحی در ًبحیۀ هزی یب گزدى  غذهبت ًبضی 

 ًبفذ ٍغیزًبفذ  ّبی ضزثِ غذهبت غیزجزاحی ثِ غَرت 

   پزتَ درهبًی 

 33-23ذ ــ% ثذٍى ػلت هی ثبض 

 

 ئلِ هبدرسادی حٌجزُ استــفلج طٌبثْبی غَتی دٍهیي هس

 غَتی را ثطٌبسین ؟ ػالئن فلج یک طزفِ طٌبثْبی 

َدُ ٍیک غذای ضؼیف ث در کَدکبى ثِ غَرت گزیِ ّبی 

تٌگی  هَقغ ًفس کطیذى ضٌیذُ هی ضَد ٍ  ًجَا هبًٌذ در

در ثشرگسبالى ثِ غَرت گزفتگی غذا ، ضؼیف  .ًفس ًذارًذ

ثیوبر اهکبى سزفِ قَی  ،غذادار هی ثبضذ غذا ،تٌفس ثَدى

حبلت هوکي است ًذارد ٍاحتوبل ػذم ثلغ هَاد غذایی هبیغ ٍ

 پزیذى هَاد ثِ ریِ را داضتِ ثبضذ.

 

 ؟ئن فلج دٍ طزفِ طٌبثْبی غَتی را ثطٌبسین ػال 

تٌگی ًفس ٍجَد  ٍ  کَدک ثلٌذ گزیِ هی کٌذ ،در کَدکبى 

وبر ـثی ى غذا هؼوَال ً تغییز ًوی کٌذ ٍ در ثشرگسبال.دارد 

بر درجبتی ـیت دچـی حیي فؼبلـوَال ً تحت ضزایط خبغـهؼ

اس ثیوبر ثِ ٌّگبم ًفس کطیذى گی ًفس خَاّذ ضذ ـاس تٌ

 .ح ضٌیذُ هی ضَدخزخز ٍاض

  

 ی تطخیع ثیوبری را ثطٌبسین ؟براُ ّ

 .ػت ج ػــلـفػلت زای تؼییي ــثسی تی اسکي  ❖

دیذى ٍثجت حزکبت ٍاقؼی طٌبة غَتی  :سکَپی ثَاستز ❖

قجل ٍثؼذ اس آى  یاقذاه ثبیک ًَار ٍیذیَئی را هی گَیٌذ کِ

                  ًیبس ًیست.                                                

 الکتزٍهیَگزافی ثزای تؼییي ػػت رسبًی طٌبة غَتی ❖

 

تَسط چِ کسبًی ٍ چگًَِ هذاٍا  فلج طٌبثْبی غَتی

 ؟طَدهی

هتخػع  ،گَش، گلٍَثیٌیجزاحبى هتخػع درهبى تَسط 

آسیت ضٌبسی گفتبری ٍ استبداى آٍاس یب سخٌزاًی اًجبم 

 .طَدهی

ثستگی ثِ ضذت  فِزــَتی یک طــٌبثْبی غـدرهبى فلج ط

ثب درهبًْبی       ٍ ػالین ٍ ٍضؼیت طٌبثْبی غَتی دارد

ثْجَدی  خَد ثِ خَد ثْجَد هی یبثذ ٍ ایي هحبفظِ کبراًِ

درهبى هحبفظتی هبًٌذ گفتبر هبُ رخ خَاّذ داد ) 12تب6

ضذیذ دارد یب  ی خطًَت غذاثب ایي حبل اگز ثیوبر (.درهبًی

ًوی تَاًذ غذا ثِ خَثی ثلغ ًوبیذ اس اقذاهبت جزاحی استفبدُ 

 . هی ضَد

 یل ثستِ ضذى راُـطٌبثْبی غَتی : ثذل دٍ طزفِ درهبى فلج

ذام اٍرصاًس جزاحی جْت ــدرثیطتز هَارد اق تٌفسی،

( کِ ثِ آى َایی اس گزدى)ثزش ًبیثبسکزدى راُ ّ

ػالئن اس کَرتًَْب  َیٌذ ٍ ثزای رفغتزاکئَستَهی هی گ

استفبدُ هی ضَد .گفتبر درهبًی پس اس جزاحی ًیش ثزای 

 .ثیوبراى پیطٌْبد هی ضَد

 

 

 

 

 

 

1 3 2 



  

 چگًَِ قجل ٍثؼذ اس ػول اس خَد هزاقجت ًوبئین ؟

اس قزار آًزا تزک کزدُ ٍ  در غَرت کطیذى سیگبر ، ★

گزفتي در هؼزؼ دٍد سیگبر دیگزاى ٍ دٍدّبی هضز اجتٌبة 

 .کٌیذ

قَُْ کِ هَجت  ، چبی ،اسهـػزف هَادی ًظـیز الـکل  ★

  خَدداری کٌیذ. ، هی ضًَذ اتالف آة ثذى

ثْتز است اس  .گبُ داریذــَّای هٌشلتبى را هزطَة ً  ★

 .ثخَر سزد ثبالی تخت استفبدُ ضَد

اس هػزف غذاّبی  ،ذــن غذایی خَد ثبضیــهزاقت رصی  ★

 خَدداری کٌیذ.غذاّبی سزد  یب پزچبضٌی ،چزة ،پزادٍیِ 

َالًی ثپزّیشیذ ٍ در ـاس غحجت کزدى ثسیبر ثلٌذ ٍط ★

  .گبم استزاحت غذا اس ًجَا )پچ پچ( ثپزّیشیذـٌّ

 طی دیگز هثل کبغذ ٍارتجبرٍضْبی در غَرت اهکبى اس ★

 .استفبدُ ضَدقلن ٍیب تختِ 

  .درٌّگبم استزاحت سز تخت را ثلٌذ کٌیذ  ★

ٍاس فؼبلیتْبی ضذیذ  تِ ثبضیذــاستزاحت در تخت داض  ★

ػَظ افزادی کِ فلج دٍطزفِ دارًذ سیزا ــثِ خ .ثپزّیشیذ

  ضَد.هی َایی ــم راُ ٍّرفؼبلیت ضذیذ ثبػث 

چٌبًچِ ٍسى ثبالیی داریذ ٍسى خَد را کبّص دّیذ ٍ اس   ★

 پَضیذى لجبسْبی تٌگ اجتٌبة ًوبییذ .

 -سبػت قجل اس رفتي ثِ تخت 3آضبهیذى اس  اس خَردى ٍ  ★

، اس خَردى ضکالت ، الکل ،کبفئیي َاة خَدداری کٌیذ ٍخ

کِ اسیذ  ّبیی آضبهیذًی سبیز غذاّب ٍ ، قزظ ًؼٌب ٍسیگبر

 ت ثیي غذاّب ٍـْتز اسـث ذ ٍیَلیذ هی کٌٌذ اجتٌبة ًوبیـت

 ل ضَد .ــیٌّگبم خَاة آًتی اسیذ ه

افزادی کِ ػفًَت دستگبُ  ٍ در اسدحبم اس قزارگزفتي  ★

هکبى اس هبسک  تی االــح ٌبة کٌیذ ٍاجت دارًذ یتٌفس

 ضَد.  استفبدُغَرت 

ػَارؼ جبًجی اس چگًَگی هػزف دارٍّب را ثیبهَسیذ ٍ  ★

 دارٍّب اطالع پیذا کٌیذ .

سزفِ  رٍش در غَرتیکِ ػول جزاحی داضتِ ثبضیذ ، ★

 هٌبست را ثکبر ثجزیذ.

جزاحی را تویش ًگِ ع  هحل تزخی پس اس جزاحی ٍ  ★

، ِ حزارت ٍ تزضحبت ٍتتــدرج گ،ـــرًاس ًظز  داریذ ٍ

تغییزات آى را ثِ  را ثزرسی کٌیذ ٍ تٌفسیهطکالت  درد ٍ

 .اطالع دّیذپشضک 

رٍس استزاحت 7تب 5غَرت جزاحی غذای خَد را در  ★

 اس هبیؼبت فزاٍاى استفبدُ کٌیذ  دّیذ ٍ

 تَغیِ  ع گفتبر درهبىـسبت پیگیزی ثب یک هتخػـجل  ★

یي کِ تَسط هتخػع گفتبر درهبى ّز گًَِ توز هی ضَد ٍ

  .یذــجبم دّـــیِ ضذ اًـــتَغ
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