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جزاحی للة یکی اس هْن تزیي اػوال جزاحی

فیشیَتزاپی تٌفس :کِ شاهل اًجام تٌفس ػویك ٍ

عیوب مادرسادی قلة در دو گزوه طثقه

است ،تَجِ داشتِ تاشیذ کِ اًجام هزالثتْای

سزفِ است.تزای کن کزدى درد در سهاى سزفِ

تندی می شوند:

طحیح تَسط تیواراى پس اس ػول جزاحی للة

تایذ دست خَد را رٍی هحل سخن جزاحی لزار

هی تَاًذ ضاهي سالهت کاهل خَد تیواراى تَدُ ٍ

دّیذ ٍ ّوچٌیي استفادُ اس ٍسایل کوک تٌفسی

شزایط رٍحی ٍ رٍاًی افزاد خاًَادُ را کِ هتاثز اس

هاًٌذ  :اسپیزٍهتز کِ تاػث افشایش ظزفیت تٌفس

شزایط خَد تیوار هی تاشذ تزطزف کزدُ ٍ فزد را

ریِ ّا هی شَد.

-1تیواریْای للثی تذٍى کثَدی(سیاًَس) -2
تیواریْای للثی تا کثَدی (سیاًَس)
در تیواری هادرسادی تذٍى سیاًَس هوکي است

تِ سًذگی ػادی خَد تزهی گزداًذ.تایذ تَجِ

ارتثاط غیز طثیؼی تیي جزیاى خَى ریِ ٍ ػوَهی

داشتِ تاشیذ کِ هوکي است پس اس اػوال جزاحی

ٍجَد ًذاشتِ یا در طَرت هَجَد تَدى ،تِ ػلت

للة تزای هذت کَتاّی تا هشکالت سیز رٍ تِ رٍ

راًذُ شذى خَى اس شزیاى تِ طزف ٍریذ ،خَى

شَیذ:

هحیطی هشاتِ یک فزد طثیؼی تَدُ ٍ سیاًَس رخ
ًخَاّذ داد.چٌاًچِ ػیة تِ گًَِ ای تاشذ کِ
خَى ٍریذی ًْایتا تا خَى شزیاًی هخلَط شَد،
ًظیز تغییزات ػزٍق ریِ یا ػیَب ثاًَیِ هوکي
است سیاًَس رخ دّذ.
کَآرکتاسیَى آئَرت ٍ تاسهاًذى کاًال شزیاًی
اس جولِ ایي تیواریْا ّستٌذ
در ػول جزاحی للة تستِ اس دستگاُ للة ٍ ریِ

* تی اشتْایی،اختالالت خَاب ٍ خستگی ٍ
افسزدگی تا یکواُ پس اس اًجام ػول جزاحی در
ًشد تزخی تیواراى ایجاد هی شَد.
* اختالالت خَاب تا هشخض کزدى ساػت

رعایت رصیم غذایی در منشل
* اس هظزف غذاّای شَر ٍ ادٍیِ دار خَدداری
کٌیذ
* هظزف ّز ًَع هیَُ ٍ سثشیجات تاسُ تالهاًغ
است.
* هظزف لثٌیات ( شیز،هاست،پٌیز ،کزُ) تالهاًغ
است

خاطی تزای خَاب ٍ تی اشتْایی را تا هظزف

* کَدکاى تحت ػول جزاحی چٌذ سال اٍل تؼذ

غذای هَرد ػاللِ ٍ هطثَع ٍ افسزدگی را تا

اس ػول جزاحی تایذ اس دارٍّایی تزحسة تجَیش

استزاحت ٍ آراهش ٍ تحزک ٍ هاللات کَتاُ تا

پششک استفادُ کٌٌذ.

ًشدیکاى ٍ دٍستاى لاتل تؼذیل هی تاشٌذ.

میشان فعالیت
* کَدکاى اس دٍیذى سیاد خَدداری کٌٌذ.
*هزالة تاشیذ تِ ًاحیِ لفسِ سیٌِ ضزتِ ٍارد ًشَد.
* ٍرسشْایی هثل کشتی اًجام ًذّیذ ٍ ّوچٌیي اس
پزیذى اس تلٌذی ّا خَدداری کٌیذ.

*درد در اطزاف سخن جزاحی خظَطا ٌّگام سزفِ ٍ
ػطسِ ایجاد هی شَد کِ جْت تسکیي درد تا ًظز پششک
هی تَاى اس هسکي استفادُ کزد.
*رٍساًِ یکثار حوام کٌیذ ٍ اس لیف ًزم هخظَص تِ
خَدتاى استفادُ کٌیذ.
* جْت تزداشتي تخیِ ّای سخن جزاحی اس سهاى تزخیض

* فؼالیت ٍرسشی شذیذ در یکی دٍسال اٍل تؼذ اس

اس تیوارستاى  15رٍس تؼذ تِ پششک هؼالج جزاح هزاجؼِ

ػول جزاحی هوٌَع است ( رلاتت ٍرسشی یا فؼال)

کٌیذ.
عنوان سند:

*رٍساًِ حذالل یکساػت پیادُ رٍی هتٌاٍب داشتِ
* اس آًجایی کِ کَدکاى هثتال تِ تیواری للثی در خطز

تاشیذ
* اس اًجام کارّای سٌگیي خَدداری کٌیذ.
توصیه های دیگز
* در چٌذ سال اٍل تؼذ اس جزاحی ،حوام گزم ٍ
طَالًی ٍ دٍیذى هسافتْای طَالًی ٍ ّوچٌیي
کٌََّردی هی تَاًذ خطزساس تاشذ.
* هزالثتْای پششکی ًظیز اطالح دًذاًْا ،درهاى

اتتال تِ اًذٍکاردیت ػفًَی ّستٌذ .لذا ػالٍُ تز رػایت
تْذاشت دًذاى تایذ هزتثا تحت ًظز لزار گزفتِ تا اس ًظز
فساد دًذاًْا ٍ ػفًَت لثِ جلَگیزی شَد.
ٍالذیي تایذ تذاًٌذ کِ هظزف آًتی تیَتیک پیشگیزی
کٌٌذُ در جزیاى اًجام جزاحی کَچک ضزٍری تَدُ ٍ
چٌذیي رٍس تایذ اداهِ داشتِ تاشذ.الثتِ هظزف آًتی
تیَتیک تایذ تا ًظز پششک هؼالج تاشذ.

تیماریهای مادرسادی قلة
اعمال جزاحی قلة تسته
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