
 

 تَفیِ ّای السم  در سهاى حوالت عزگیدِ

حوالت عزگیدِ ی ؽوا هوکي اعت تا چٌذ هاُ اداهِ  -

یافتِ ٍ رٍساًِ چٌذیي ًَتت تکزار ؽَد اها  هاُ(3-6)

 رٍس تْثَدی ًغثی رخ هیذّذ ٍ 10 -11هؼوَال پظ اس 

رٍسهزُ خَد خَاّیذ  اًدام فؼالیت ّای هؼوَل ٍ قادر تِ

 تَد.

عزگیدِ هؼوَال تا تغییز حالت تذى ٍ یا خَاتیذى تِ یک  -

)گَػ درگیز تیواری( تؾذیذ هیؾَد  عوت هؾخـ

  تٌاتزایي اس خَاتیذى تِ ایي عوت خَدداری کٌیذ.

قزار دّیذ.)اعتفادُ   تاال ٌّگام خَاب عز خَد را کاهال  -

 (تالؼ 2اس 

فَرتی کِ پشؽک ٌّگام تزخیـ تزای کٌتزل در  -

عزگیدِ دارٍی خافی تدَیش کزدُ اعت تٌْا ّواى 

ؽخقا تذٍى  دارٍ را در سهاى هؾخـ هقزف کٌیذ ٍ

ًظز پشؽک اقذام تِ قطغ هقزف دارٍ )تَیضُ تِ فَرت 

 ًکٌیذ. ًاگْاًی( یک تارُ ٍ

گیدِ تدَیش ؽذُ در ؽزایطی کِ تِ دارٍی مذ عز -

                                                                               آًتی ّیغتاهیي            دارٍّای اس اًیذتَدعتزعی ًذاریذ هی

 )قزؿ عفز(ّیذریٌات دیوي  هاًٌذ دیفي ّیذراهیي یا

 اعتفادُ کٌیذ.

طثق تَْع ٍ اعتفزاؽ اس دارٍّای خَراکی خْت کٌتزل  -

 فادُ کٌیذ.تتدَیش پشؽک اع

دارٍی خافی تِ طَر هذاٍم تزای  در فَرتی کِ -

عایز تیواری ّا هقزف هی کٌیذ خْت اداهِ درهاى تا 

پشؽک هؾَرت کزدُ ٍ اس قطغ یا تغییز هیشاى هقزف 

 دارٍّا تِ طَر خَدعزاًِ خَدداری کٌیذ. 

ّای خَاب آٍر ٍ ٍاس هقزف خَدعزاًِ ٍ افزاطی دار -

  ثخؼ پزّیش کٌیذ.آراه

ز حالت ًاگْاًی )هثال اس حالت ًؾغتِ تِ اس ّزگًَِ تغیی -

  ایغتادُ (پزّیش کٌیذ. 

ٌّگام تزخاعتي اس رختخَاب اتتذا تزای چٌذ دقیقِ تٌؾیٌیذ  -

 عپظ تزخیشیذ.

اس قزار گزفتي در ارتفاع تاال هاًٌذ فؼَد اس ًزدتاى یا  -

 چْارپایِ خَدداری کٌیذ .

ًی یی کِ ًیاس تِ تاال ًگاُ داؽتي طَالاس اًدام فؼالیت ّا -

هذت عز یا تاسٍّا دارد )هثل آٍیشاى کزدى پزدُ  یا تؼَیل 

 الهپ (خَدداری کٌیذ.

ّوچٌیي پاییي ًگاُ  اس خن کزدى ًاگْاًی یاعزیغ عز ٍ -

داؽتي عز تزای هذت طَالًی )هثال تزای تویش کزدى سهیي( 

 پزّیش کٌیذ.

رفتي تِ حوام خَدداری  اهی کِ در هٌشل تٌْا ّغتیذ اسٌّگ -

 کٌیذ.

تٌْایی در هٌشل ّوَارُ گَؽی تلفي خَد را در ٌّگام  -

 قزار دّیذ. دعتزط 

 کفؼ ّای راحت ٍ تذٍى پاؽٌِ تپَؽیذ. -

                            کِ قادر تِ حفظ تؼادل خَد ًثَدُ ٍ ٌّگام در فَرتی    -

هی ؽَیذ اس راُ رفتي سیاد  ٍ راُ رفتي دچار سهیي خَردگی 

مزٍری خَدداری کزدُ ٍ ٌّگام راُ رفتي اس کٌار دیَارّا غیز

تْتزاعت اس ػقا یا ٍاکز اعتفادُ حزکت ًواییذ. ّوچٌیي 

 ًواییذ.

 ٌّگام تارًذگی یا یخثٌذاى اس هٌشل خارج ًؾَیذ.  -

اس ٍعایل تاسی چزخؾی یا پز ؽتاب هاًٌذ اًَاع چزخ فلک  -

 اعتفادُ ًکٌیذ.

 کٌیذ.اس هقزف غذاّای ؽَر خَدداری  -

ی ّفتِ خَددار 2حذاقل تِ هذت  تا حذ اهکاى اس راًٌذگی -

 کٌیذ.

اس حنَر طَالًی هذت )حزکت هذاٍم( در اتَهثیل یا  -

 اتَتَط خَدداری کٌیذ .

 ٌّگام حنَر در اتَهثیل تِ ّیچَخِ هطالؼِ ًکٌیذ. -

 تا حذ اهکاى اس عفزّای َّایی طَالًی پزّیش کٌیذ.  -

یچَخِ تِ تٌْایی اس ػزك خیاتاى ٌّگام پیادُ رٍی تِ ّ  -

 ػثَر ًکٌیذ.

ؽذیذ احغاعی، تحث ٍ اس ّیداًات ػاطفی ، ٍاکٌؼ ّای  -

 هدادلِ تپزّیشیذ.

ػَاهل ایداد تٌؼ ٍ اعتزط ٍ فؾار ػقثی را ؽٌاعایی    -

 کزدُ ٍ تا حذ اهکاى اس آًْا دٍری کٌیذ.

اعتزاحت کافی ٍخَاب هٌظن داؽتِ تاؽیذ ٍ در عاػات    -

 .عاػت در ؽثاًِ رٍس( 8 -10رختخَاب تزٍیذ) هؾخـ تِ

 تاکار کزدى سیاد  اس تواؽای طَالًی هذت تلَیشیَى ،  -  

 کاهپیَتز یا اًدام تاسی ّای کاهپیَتزی پزّیش کٌیذ.     
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ْای ٍ فؼالیت اس ؽٌا کزدى ،کٌََّردی ، اًدام ٍرسػ ّا -

 عٌگیي تذًی خَدداری کٌیذ.

ًَرّای ؽذیذ ، رًگی ٍ اس حنَر در هحیط ّایی تا  -

 هتغیز خَدداری کٌیذ.

 اس هقزف عیگار ٍ قلیاى تا حذاهکاى خَدداری کٌیذ. -

تزًاهِ غذایی هٌظن ٍ کاهل داؽتِ تاؽیذ ٍ اس گزعٌگی  -

 طَالًی هذت خلَگیزی کٌیذ.

 .هایؼات کافی تٌَؽیذ تا دچار کن آتی ًؾَیذ -

در فَرتی کِ تکزار سیاد حوالت در رٍس یا ؽذت آى تِ  -

ایغت کِ تاػث اختالل در سًذگی رٍسهزُ ٍ اًدام  گًَِ

فؼالیت ّای اختواػی تاى هی گزدد. ّوچٌیي در فَرتی 

تْثَدی در عیز ّفتِ ّیچگًَِ  2 -3کِ پظ اس گذؽت  

تزٍس حوالت ایداد ًؾذُ اعت ٍ یا در فَرت تزٍس 

کاّؼ ؽٌَایی ّوزاُ تا احغاط ؽٌیذى فذای عَت 

تیٌی هزاخؼِ  ق ٍحلٍ تِ طَر هذاٍم تِ هتخقـ گَػ 

کٌیذ تا در فَرت لشٍم تزرعی ّای تکویلی )هاًٌذ 

 تغت ؽٌَایی عٌدی( اًدام گیزد.

 

در فَرت تزٍس ّز یک اس ػالین سیز هدذدا تِ اٍرصاًظ 

 یا پشؽک هزاخؼِ کٌیذ:

 ًاگْاًی عزدرد  تزٍس خذیذ ٍ عزدرد ؽذیذ یا -

 درخِ یا تیؾتز  38تة  -

 اختالل دیذ یا دٍتیٌی  -

/ ػذم تَاًایی در فحثت کزدى/عٌگیٌی تکلن اختالل -

 ستاى 

 مؼف ،تی حغی یا فلح ّز یک اس اًذام ّا  -

 تزٍس تؾٌح -

 گیدی ٍ هٌگی -

 تیَْؽی ًاگْاًی یا کاّؼ عطح َّؽیاری  -

 درد قفغِ عیٌِ  -

 رًگ پزیذگی ؽذیذ ٍتؼزیق عزد  -

 ؽذیذ  اعتفزاؽ ّای هکزر ٍ -

 عاتقِ عکتِ هغشی -

 فؾارخَى ٍدیاتتعاتقِ تیواری ّای هشهي هاًٌذ  -

 عال  60عي تاال  -

 مزتِ تِ عز  -

 درد ؽذیذ گَػ یا خزٍج تزؽحات چزکی اس گَػ -

 احغاط عزگیدِ هذاٍم ٍ دائن )غیز حولِ ای( -

ّفتِ  2  تؾذیذ ػالین یا ػذم ّز گًَِ تْثَدی پظ اس -

 درهاى
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