
             دىگز  هزوشی لغوت در حنجره    :عملکزد حىجزي 

هحبفظت راُ َّایی اس ثزگؾت هَاد  ٍ صذا تَلیذ . دارد لزار

 ثز ػْذُ حٌدزُ  ثِ داخل هدبری َّایی عبیز هَاد غذایی ٍ

 ثبؽذ.هی 

ثبؽذ وِ هوىي  هی الرًضوتَهی ثِ هؼٌی ثزداؽتي حٌدزُ

وبهل توبم حٌدزُ  الرًضوتَهی ثبؽذ.درص اعت وبهل یبًبل

ایي ثِ  ٍ ثیوبر لبدر ثِ صحجت وزدى ًیغت ٍثزداؽتِ هیؾَد 

 در هَرد  ،هؼٌبی هحزٍهیت وبهل اس تَاى صحجت وزدى ًیغت

در الرًضوتَهی  پشؽه خَد هؾَرت وٌیذ. راّْبی تىلن ثب

هیتَاًذ  ثیوبر ٍ ؽتِ هیؾَدًبلص فمط ثخؾی اسحٌدزُ ثزدا

 .)الجتِ ثبصذای خؾي (حزف ثشًذ

عپیزاعیَى)ٍرٍد غذا یؼتزیي ػبرضِ الرًضوتَهی ًبلص آؽب

 اعت.(یب هبیؼبت ثِ هدزای تٌفغی

ؽَد.  درلیبفِ ظبّزی آًْب تغییز ایدبد هی ذاًٌذث ثبیذثیوبراى 

 آًْب اثز هیگذارد.ت وزدى رٍی  صحجٍ

 ثصزی( ٍ  وؼیع ی ،آهَسؽی)ًَؽتبرت هی تَاى اس هطبل

هبًی خبصی ثزای گفت رٍؽْبی در ٍ وزد ثزای اٍ اعتفبدُ

 .دارد صحجت وزدى ٍخَد ارتجبط ٍ

:وحُي ارتببط بزقزارکزدن ببدیگزان  

ٍعیلِ ًَؽتي  .ؽوب هی ثبؽذ  دعتزط در هثبل:سًگ اخجبر

ذ اسوؾیذى تصبٍیز یب وبرت ی.اگز عَادًذارثبؽذ تبىدراختیبر

 .وٌیذتصَیزی اعتفبدُ 

بک وگً داشته راي ٌُایی پ

 بزای تىفس()تزاکئُستُمی:سُراخی درگزدن 

 اس اعت ثؼذ ّْبی َّایی ثْتزار ثزای تخلیِ تزؽحبت اس  *

     لزار یبًؾغتِ ًؾغتِ درٍضؼیت ًیوِ ،ثِ َّػ آهذى

   ًیش ٍرا توزیي وٌیذ چزخیذى درتخت  ثِ پْلَ ثبیذ . ذیگیز

 .وٌیذ حزوت ٍ خبرج ؽَیذ تخت اس عزیؼتز

ی فیشیَتزاپی عیٌِ ثزا ثؼالٍُعزفِ وزدى ٍتٌفظ ػویك   *

 ایي ػول . ثِ وبرثزدُ ؽَد )خلط( دادى تزؽحبت ریِ حزوت

 ی(ـَعتَهـ)تزاوئ بـز اعتَهـثیؾت عبوؾي وزدى اس

 هی وٌذ.  خلـَگیـزی

اعتفبدُ  ثخَر عزد اس ٍهزطَة ًگِ داریذ  َّای اتبق را *

را آى خزٍج  ٍ هی ؽَد خلطثبػث رلیك ؽذى  وٌیذ سیزا

 ی َّاییهدبرخؾىی در ضوي اس  ، ًوبیذ هی راحتتز

 وٌذ. خلَگیزی هی

 .ؽغتِ ؽَد ثبر پَعت اطزاف اعتَهب رٍسی دٍ *

پوبد طجك  خؾه ؽذى اطزاف اعتَهب هحل ثب درصَرت *

اعتزیل ثزداؽتِ  پٌظثب  پَعتِ ّب دعتَر پشؽه چزة ٍ

 ؽَد.

درصَرت تغییز رًگ ثبفت اطزاف اعتَهب ثِ پشؽه اطالع  *

 ذ.یدّ

ثٌذّبی آى  هطوئي  ثبثت ثَدى لَلِ تزان ثِ ٍعیلِ اس*

دٍخذارُ دارًذ تَخِ  لَلِ تزاوئَعتَهی  وِ وغبًی . ثبؽیذ

ؽغتي  پظ اس عبػت لَلِ داخلی خبرج ٍ 8تب2وِ ّز ؽَد

 عز خبیؼ لزار گیزد.

 :تغذیً مىبسب

 .بثذی چؾبیی وبّؼ هی خزاحی حظ ثَیبیی ٍ اس ثؼذ ★

 تذریح ثب آى تطبثك هی یبثیذ. ث

 آؽبهیذى اخبسُ خَردى ٍ ؽوب ػول ثِ اس ثؼذ رٍسچٌذ  تب ★

 اسیب  لَلِ هؼذُ ٍ یب هبیؼبت ٍریذی ٍثب تغذیِ  ًویذٌّذ ٍ

 وٌٌذ. اعتفبدُ هیراّْبی دیگزی 

ؽزٍع هی ؽَد چَى ثْتز  خَراوی تغذیِ ثب هبیؼبتعپظ 

 . فزٍ ثزد هیتَاى آى را

ثِ  را غذاٍ  هىزر ثخَریذدفؼبت  ثِ خَردى ون ٍ را غذا ★

 ٌیذ.لطؼبت وَچىتز تمغین و
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آى  اس یه عبػت ثؼذ ذ ٍیٍضؼیت ًؾغتِ غذا ثخَر در ★

 ذ.یایي ٍضغ ثوبً در ًیش

خَردى غذاّبی  اس . ذیاسخَردى غذای ؽیزیي ثپزّیش ★

 .سهبى ثلغ طجیؼی خَدداری وٌیذ تب ادٍیِ دار خیلی عفت ٍ

 ثزای ثلؼیذى توزیٌبت خَیذى ٍ . خَة ثدَیذ را غذاّب ★

اگز اؽؼِ  . َة اعتافشایؼ لذرت هبّیچِ ّبی فه  خ

هبیؼبت  ، احتوبل وبّؼ ثشاق ٍخَد دارد ، ذیدرهبًی هی ؽَ

 ذ .یثیؾتز اس حذ ػبدی ثٌَؽ

 :رعبیت مسبئل بٍداشتی َایمىی

گزدى ثٌذ پالعتیىی اعتفبدُ  ٌّگبم حوبم وزدى اس در ❖

 ٍ آة ٍاردػ ًؾَد تب گزفت را یب ثبدعت رٍی اعتَهب ؽَد

 راُ تٌفظ ثغتِ ًؾَد.

 .زدى خَدداری ؽَدؽٌب و اس ❖

 .صبثًَْبی هؼطز اختٌبة ؽَد اس ❖

ذ چَى یلزارًگیز خؾىی َّا ٍ زض هغتمین عزهبهؼ در ❖

 .ؽَد ثبػث خؾىی هخبط ٍعزفِ هی

 .عیگبر ًىؾیذ ❖

 .غجبرغلیظ ثِ حلك ًزعبًیذ ٍ گزد ❖

 .هحل اعتَهب اعتفبدُ ًىٌیذ ر د پَدر اعپزی ٍ اس ❖

 ٍرٍد اس تب ؽَد ٍصَرت تَخِ ٌّگبم تزاؽیذى هَی عز ❖

 .ؽَد پزّیش هَ ثِ اعتَهب

 گی وٌیذ. سًذ دیگز افزاد هبًٌذ ❖

 اس تب عزفِ خلَی عَراخ گزفتِ ؽَد گبم ػطغِ ٌٍّ ❖

 .پزتبة تزؽحبت تزان ثِ اطزاف خلَگیزی ؽَد

 هؾخصبت فزدی ٍ ٍ ذیوبرت ؽٌبعبیی داؽتِ ثبؽ ❖

هَالغ اٍرصاًظ  در خَدراّْبی ووه ثِ  ٍضؼیت خغوی ٍ

 .دردعتزط ثبؽذ تلفٌْبی ضزٍری .یبى ؽَددرآى ث

 

 :بٍداشت دٌبن

ثَی  ؽغتؾَی دّبى ثزای پیؾگیزی اس هغَان سدى ٍ ❖

 .اًدبم ؽَد ػفًَت چٌذیي ثبر در رٍس ثذدّبى ٍ

هبیؼبت ثذٍى لٌذ اعتفبدُ  آة ٍ اس ّوچٌیي درطَل رٍس ❖

 وٌیذ.
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