یکی اس هَارد هزاقثتی پس اس ػول خزاحی قلة فیشیَتزاپی
تٌفسی است کِ ضاهل توزیٌات تٌفسی  ،آهَسش سزفِ ٍ
استفادُ اس ٍسایل کوک تٌفسی ( اسپیزٍهتز ) است .
ٍرم پا تذلیل تزداضتي رگ خْت پیًَذ سدى تِ ػزٍق
قلثی هی تاضذ ٍ ضزٍری است تا دٍ هاُ تؼذاس ػول ٌّگام
ًطستي ،پا آٍیشاى ًثاضذ ٍ یک صٌذلی سیز پای ػول ضذُ
قزارگیزد ٍ در ٌّگام خَاب اس یک تالص سیز پای ػول ضذُ
استفادُ ضَد .
در صَرت افشایص ٍرم  ،درد ٍخًَزیشی در هحل تزداضتي
رگ اس پا  ،تا پشضک هطَرت ضَد .
ّوچٌیي قطغ کاهل هصزف سیگار ٍ اًدام ٍرسش هٌاسة
تطَر کاهل رػایت ضَد .
السم تذکز است کِ سخن قفسِ سیٌِ تا  2الی  3هاُ هوکي
است دردّای گًَاگًَی در اطزاف سخن خصَصا در ٌّگام
سزفِ ٍ ػطسِ ایداد کٌذ کِ ضوي حذف ًگزاًی ٍ اضطزاب

ػٌَاى سٌذ:

هزاقثت ّای السم تؼذ اس ػول خزاحی
قلة تاس تای پاس ػزٍق کزًٍز

هی تَاًیذ سیز ًظز پشضک خَد اس هسکي سادُ هاًٌذ
استاهیٌَفي کذئیي استفادُ ًوائیذ.
دراداهِ درهاى تایذیک هاُ تؼذاسػول خزاحی تاًظزپشضک
هتخصص خْت تاستَاًی قلة تِ کلیٌیک تاستَاًی تیواراى
قلثی ٍاقغ درتیوارستاى ضفاهزاخؼِ ًواییذ.

کذسٌذNO-BK-01:

هزاقثت ّای تؼذ اس تزخیص اس تخص خزاحی قلة

هیشاى فؼالیت در هٌشل

رصین غذایی در هٌشل

 - 1در حیات هٌشل تِ ّواى هیشاًی کِ در تیوارستاى
 -1اس غذای کن ًوک ٍ کن چزب استفادُ کٌیذ.
تیواریْای قلثی ّواًٌذ سایز تیواری ّا تا درهاى ،تی خطزهی
ضًَذ لذا هی تَاى تا آگاّی کاهل تزس ٍ ًگزاًی را اس خَد دٍر

1

ًوَدُ ٍتا آراهص تِ درهاى اداهِ داد.

2

دستَرات هزاقثت در هٌشل تِ طَر ضفاّی ٌّگام تزخیص تِ ضوا

3

دادُ ضذُ ،هؼْذا خْت فزاهَش ًکزدى آًْا هدذدا ایي اطالػات
تِ طَر خشٍات آهَسضی در اختیار ضوا ػشیشاى قزار هی گیزد .

4

تا تِ کارگیزی ایي هَارد ػَارض تؼذاس ػول خزاحی قلة را تِ

5
6

رػایت رصین غذایی در هٌشل اس هَارد هْوی است کِ تایذ تَسط

7

ضوا هزاػات ضَد .

8

حذاقل رساًیذ .

 هداستِ استفادُ اس غالتی ّوچَى تزًح ٍ ًاى هیثاضیذ .اگزتیواری قٌذ داریذ کوتز استفادُ کٌیذ .
 اس لثٌیات هثل ضیز ٍ هاست پٌیز کن چزب هیتَاًیذاستفادُ کٌیذ (اس لثٌیات پاستَریشُ استفادُ کٌیذ ) .
 گَضت قزهش ّفتِ ای دٍ هزتثِ هی تَا ًیذ استفادُ کٌیذ(ًَع گَضت قزهشگَسفٌذ تذٍى چزتی تاضذ ).
 در طَل ّفتِ اس اًَاع هاّی ٍ هزؽ هی تَاًیذ استفادُکٌیذدر صَرتی کِ در رٍغي سزخ ًطَد ٍ تِ صَرت
کثاتی ٍ یا آب پش تاضذ.
 اس اًَاع سَج تذٍى چزتی هی تَاًیذ استفادُ کٌیذ غذاّای هصزفی تایذ سثک ٍ کن حدن تاضذ ٍاس هصزفغذای پز ادٍیِ خَدداری کٌیذ .
 اس داًِ ّای رٍغٌی هثل تادام  ،فٌذق ٍ پستِ ًثایذاستفادُ کٌیذ ( گزدٍ ّیچ هاًؼی ًذارد )
 اس هصزف غذاّایی هثل کلِ پاچِ  ،کالثاس ،پٌیز چزب،تخن هزؽ ،کزُ ،خاهِ ٍ غذاّای سزخ کزدُ ٍ گَضت
قزهش چزب خذا" خَدداری کٌیذ.
-10تیواراى هثتال تِ دیاتت ( هزض قٌذ ) اس هصزف قٌذ ،
ضکز  ،ضیزیٌی  ٍ ،قٌذّای غلیظ ضذُ هثل کوپَت ػسل
هزتا ٍ ًثات تپزّیشیذ.

قذم هی سدیذ فؼالیت داضتِ تاضیذ ٍ رٍساًِ حذاقل
یک ساػت پیادُ رٍی هتٌاٍب داضتِ تاضیذ .
 - 2هی تَاًیذ یک الی دٍ طثقِ را خیلی آّستِ تاال
تزٍیذ .
 - 3رٍسّای سزد اس خاًِ خارج ًطَیذ .
 - 4کار سٌگیي اًدام ًذّیذ ٍسى تیص اس  4-3کیلَ
گزم را تا  3هاُ تلٌذ ًکٌیذ.
ّ - 5ز ضة حذاقل  8-7ساػت تخَاتیذ.
ً - 6ثایذ ػصثی تطَیذ ٍ ًثایذ خَد را اس هالقات تا
اقَام ٍ دٍستاى خستِ کٌیذ .
 - 7تؼذ اس یک هاُ هی تَاًیذ کارّای سثک خسوی ٍ
کارّای دفتزی اًدام دّیذ .
 - 8اٍلیي هاّی کِ سز کار هی رٍیذ تایذ ًیوِ ٍقت
کار کٌیذ.
 - 9تا سِ ّفتِ تؼذ تایذ ًواس را ًطستِ تخَاًیذ .
- 10اس خن ضذى تِ خلَ تپزّیشیذ.
- 11تا 2هاُ پس اس تزخیص تِ پْلَ ًخَاتیذ( تِ هذت
ٍتاُ اضکال ًذارد).
سهاى ک
- 12تِ هذت سِ ّفتِ تؼذ اس ػول تایستی اس اًدام
راًٌذگی خَدداری ًوائیذ .
- 13تِ هذت 6هاُ اس ػول خزاحی قلة تاس اس راتطِ

تی اضتْایی  :تَصیِ هی ضَد اس هصزف هَادغذایی هطثَع ٍ
هَرد ًظز استفادُ کٌیذ .اختالالت خَاب  ،خستگی  ،افسزدگی
اس هَاردی است کِ درتیواراى تؼذاس ػول خزاحی قلة دیذُ
هی ضَد کِ تَصیِ هی ضَد ساػات هطخصی را تزای خَاب
داضتِ تاضیذ  ،استزاحت ٍ آراهص ٍ تحزک ٍ هالقات کَتاُ تا
ًشدیکاى در خثزاى افسزدگی هَثز است .

خٌسی خَدداری ضَد .

ویرایش:دوم
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