
ال خونی اسه

  ضزح تیواری

  ایي. ّا رٍدُ  جذار داخلی  پَضاًٌذُ  سؽحی  ّای در الیِ  تاوتزیایی  ػفًَت  اس یه  است  ػثارت( ضیگلَس)  تاوتزیایی  خًَی  اسْال

رٍس  1-4  ػالین ّا تا ظَْر ٍرٍد تاوتزی  اس سهاى. دّذ هی  رخ  گیزی ّوِ  صَرت  ٍ تِ  است  فزدی  ًشدیه  در اثز تواس  تیواری

  .وطذ هی  ؼَل

   ضایغ  ػالین

 پیچِ  دل   

 تة  

 (در رٍس  آتىی  هشاج  تار اجاتت 30  یا حتی 20تا ) اسْال  

 در هذفَع  ، یا چزن ، هخاغ ٍجَد خَى   

 یا استفزاؽ  تَْع   

 ػعالًی  دردّای   

 است  سفیذ ووتز اس حذ ؼثیؼی  ّای گلثَل  ، ضوارش تیواری  در ضزٍع  گاّی .  

   ػلل

،  آلَدُ  ّا، غذا، یا آب دست  هؼوَالً اس ؼزیك  تاوتزی  ایي. وٌذ هی  تْاجن تشري رٍدُ جذار  تِ  وِ ضیگال  ًام  تِ تاوتزی  ًَع  یه

  .یاتذ هی  فزد دیگز اًتمال  فزد تِ  اس یه

  ػَاهل تطذیذ وٌٌذُ تیواری

 خارجی  وطَرّای  تِ  هسافزت   

 یا غیز تْذاضتی  ضلَؽ  سًذگی  هحیػ   

   پیطگیزی

 تطَییذ  هَاد غذایی  تِ  سدى  اس دست  ٍ لثل  هشاج  اس اجاتت  خَد را پس  دستاى.  

 ًواییذ  را دارد جذاساسی  تاوتزیایی  خًَی  اسْال  ػالین  وِ  ّز وس.  

 آًْا را   تتَاى  وِ  لزار دّیذ تا سهاًی  ٍ صاتَى  ٍ پز اس آب  پَضیذُ  ّای را در سؽل  جات ٍ هلحفِ  آلَدُ  ّای لثاس

  .جَضاًذ

  هَرد اًتظار  ػَالة
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. ارًذًذ  احتیاج  جذی  ّستٌذ ٍ درهاى  خفیف  ضیگالیی  ّای ػفًَت  اغلة.  است  هؼالجِ  رٍس لاتل 7  هؼوَالً در ػزض  تا درهاى

خصَصاً در )هزگثار تاضذ   است  هوىي  سیاد اس تذى  آب  رفتي  آهیش ًثاضذ، اس دست هَفمیت  در هَارد ضذیذ، اگز درهاى  الثتِ

  .( سال ٍ  سي  ون  ٍ وَدواى  ضیزخَاراى

   احتوالی  ػَارض

 خصَصاً در وَدواى ؼَر خؽزًان  تِ  تذى  آتی  ون ،   

 ،ساسًذ، هثل را درگیز  تذى  ٍارد ضًَذ ٍ سایز اػعای  خَى  تِ  گَارش  اس هجزای  است  هوىي ّا تاوتزی در هَارد ًادر  

  .تیاًجاهذ  ٍ هزي  ضَن  ضایذ تِ  حالت  ایي.  ٍ هفاصل للة ، یاوثذ ویسِ صفزا، ّا، ولیِ

   درهاى

   ولی  اصَل

 گیزی اس تزٍس ّوِ  عاؼال* .تاضذ  هذفَع  ًوًَِ  ٍ وطت  آسهایطی  تزرسی  ضاهل  است  هوىي  تطخیصی  الذاهات  

  .تاضذ  وٌٌذُ  ووه  تطخیص  تِ  رسیذى تَاًذ در هی  تَهی  ًَاحی  تِ  ٍ ًیش آضٌایی  تیواری

 ضَد دارٍ هی  ، ٍ ًیش گاّی حجن  ون  ، غذای رفتِ  اس دست  هایؼات  جایگشیٌی  ضاهل  درهاى.  

 ِجذا ًواییذ  تیوار را اس تمی.  

 دّیذ لزار  ضىن  را رٍی  داؽ  آب  یا ضیطِ  وٌٌذُ  گزم  صفحِ  درد، یه  تخفیف  تزای.  

 وٌذ  دریافت  تیوار تایذ هزتثاً هایؼات.  

 تیوار جذا اس تمیِ(. دارًذ  آتی ون  وِ  سالی ٍ  سي  ون  خصَصاً وَدواى)احَالٌذ   ضذیذاً هزیط  وِ  تیواراًی  وزدى  تستزی  

  .خَاّذ ضذ  رساًذُ  ٍی  تِ  مسز  راُ اس  تىویلی  ضَد ٍ هایؼات هی  تستزی

  دارٍّا

 تجَیش ضَد تیَتیه آًتی دارد  اهىاى.  

 است  هوىي  تزویثات  ایي. تاضٌذ  تجَیش ضذُ  تا ًظز پشضه  وٌیذ هگز ایٌىِ  خَدداری  ظذ اسْال  تزویثات  اس هصزف  

  .وٌیذ  آًْا را هتَلف  هصزف  اًذ تالفاصلِ گزفتِ لزار هی  استفادُ هَرد  اگز تا وٌَى. وٌٌذ  را ؼَالًی  تیواری

  فؼالیت در سهاى اتتال تِ ایي تیواری

 

پاّا را در   الثتِ . تَالت  هگز تزای  است  ظزٍری  در رختخَاب  ، استزاحت ، ٍ سایز ػالین ، اسْال تة  اس رفغ  رٍس پس 3  تا حذالل

  .داد  تایذ هزتثاً ٍرسش  رختخَاب

   غذایی  رصین

  . ػادی  رصین  ضَد، سپس  هتَلف  اسْال  وِ  تا سهاًی  ًزم  یا جاهذات  هایؼات
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  درچِ ضزایؽی تایذ تِ پشضه هزاجؼِ ًوَد؟

 را داریذ  تاوتزیایی  خًَی  اسْال  ػالین  اگز ضوا یا وَدوتاى.  

 دّذ  رخ  درهاى  سیز ٌّگام اس هَارد  اگز یىی:  

o ساًتیگزاد یا تیطتز  درجِ 9/38 تة  

o درد  گلَ درد، سزدرد، یا گَش  

o ضذیذ  یا سزفِ  ًفس  تٌگی  

o ِسیٌِ  در خلػ خَى  رگ   

o ضذیذ ضىن  درد یا تَرم   

o اس همؼذ  گَارضی  خًَزیشی  

o پا  پا یا توام  درد در ساق  

o هفاصل  تَرم   

o ظاّز ضًَذ ( پَست  خطىی ، یا سزیغ  ٍسى  ّا، واّص چطن  ، فزٍرفتگی حالی تی)  تذى  آتی  ون  ػالین. 
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