ث ٝاِتٟبة ثبفت ری ٝو ٝیه یب د ٚطزف لفسٝسی ٝٙرا درٌیز
ٔیوٙذ ٔ ٚعٕٛال در اثز عف٘ٛت ایجبد ٔیضٛد ،پ٘ٛٔٛٙی یب عف٘ٛت
ریٌ ٝفتٔ ٝیضٛدٕٔ .ىٗ استٙٔ ،جع عف٘ٛت ری ٝدر ٘مط ٝدیٍزی
اس ثذٖ ثبضذ  ٚاس طزیك جزیبٖ خٙٔ ٖٛجز ث ٝعف٘ٛت ریٞٝب ضٛد.
ایٗ ثیٕبری ث ٝخػٛظ در افزاد ٔسٗ  ٚوٛدوبٖ وٓسٗ،
خطز٘بن است.
عُّ پ٘ٛٔٛٙی

سزف: ٝسزف ٝدر اثتذا ،خطه است .أب  1تب  2رٚس ثعذ ،سزف،ٝ
خّطدار ٔیضٛد .
خّط ٔعٕٛال سرد رً٘ است ٕٔ ٚىٗ است رٌٞٝبی خ٘ٛی داضتٝ
ثبضذ.
تٍٙی ٘فس  ٚتٙفس سزیع  ٚسطحی

در اثز ارٌب٘یسٓٞبی ٔختّفی ضبُٔ ٚیزٚسٞب ،ثبوتزیٞب،لبرچٞب  ٚاٍُ٘ٞب ایجبد ٔیضٛد .

پس اس درٔبٖ ٔٛفمیتآٔیش عف٘ٛت ریٛی ٕٔىٗ است احسبس
خستٍی ،وٛتبٞی ٘فس  ٚسزفٝی آساردٙٞذ ٚ ٜطٛال٘ی ٔذت را
ثزای چٙذ ٞفت ٝداضتٝثبضیذ و ٝطجیعی است

در اثز استٙطبق ٔٛاد ضیٕیبیی ٔب٘ٙذ ثخبرٞبی سٕی ٘یش اِتٟبةری ٝایجبد ٔیضٛد .

افزاد در ٔعزؼ اثتال ث ٝپ٘ٛٔٛٙی

اِتٟبة ری ٝدر اثز استطبق ٔٛاد حسبسیتسا ایجبد ٔیضٛد .ٔٛاج ٟٝثب ٔٛادی و ٝدر ٔحیط وبر یب ٔحیطٞبی دیٍز ٚجٛددار٘ذ ،ثبعث ایجبد اِتٟبة در ثبفت ریٔ ٝیضٛدٔ ،ثال در ثزخی
وطبٚرساٖ در اثز تٙفس ٌزدٚغجبر ،اِتٟبة ری ٝرخ ٔیدٞذ .
در ثیطتز ٔٛاردٛ٘ ،عی استزپتٛوٛن ٔسئ َٛعف٘ٛت ثبوتزیبییری ٝاست .

وٛدوبٖ خػٛغب آٖٞبیی و ٝثیٕبری ٔشٔٗ دار٘ذ.

افزاد ٔجتال ث ٝثیٕبریٞبی ٔشٔٗ لّجی ،ریٛی ،وجذی ،وّیٛی،
آسٓ ،دیبثت
افزادی و ٝسیٍبر ٔیوطٙذ.

ثزای ثبوتزی پٛٔٛٙوٛن ٚاوسٙی تٟی ٝضذ ٜاست،أب جشءثز٘بٔٝی ٚاوسیٙبسی ٖٛوطٛری ٘یست .ثزای دریبفت آٖ ٔیتٛا٘یذ
ث ٝپشضه ٔزاجع ٝوٙیذ .
اٌز ثبالی  65سبَ داریذ ،سیستٓ ایٕٙی ضٕب ضعیف ضذ ٜاستیب ث ٝثیٕبری ٔشٔٙی ٔب٘ٙذ ثیٕبری ٔشٔٗ لّجی ،ریٛی ،وّیٛی،
وجذی ،آسٓ  ٚیب دیبثت دچبر ٞستیذ ،ثبیذ ٚاوسٗ پٛٔٛٙوٛن را
دریبفت وٙیذٕٞ .چٙیٗ ثبیذ ث ٝخٛثی اس خٛد ٔزالجت وٙیذ  ٚثزای
پیطٍیزی اس اثتال ث ٝپ٘ٛٔٛٙی ٚیزٚسیٚ ،اوسٗ آ٘فّٛا٘شا ثش٘یذ.
اٌز ثٞ ٝز عّتی ثب جزاحی ،طحبَ ضٕب ثزداضت ٝضذ ٜاست،دریبفت ٚاوسٗ پٛٔٛٙوٛن ثسیبر إٞیت دارد.
در غٛرت اثتال ث ٝسزٔبخٛردٌی  ٚسبیزعف٘ٛتٞبی تٙفسی ثبیذ٘ىبت ثٟذاضتی رعبیت ٌزدد تب اس ا٘تمبَ عٛأُ ثیٕبریسا ث ٝافزاد
ٔستعذ ثیٕبری پیطٍیزی ضٛد.
تطخیع پ٘ٛٔٛٙی
ثب ٔعبیٙبت  ٚثزخی الذأبت دیٍز (ٔب٘ٙذ :رادیٌٛزافی) ،ثیٕبری
تطخیع دادٔ ٜیضٛد .

افزادی و ٝسیستٓ ایٕٙی ضعیفی دار٘ذ ٔب٘ٙذ افزاد ٔجتال ث ٝایذس
افزاد پیز  ٚضعیف

در ٔٛارد ٘بدریٕٔ ،ىٗ است یه ثیٕبری ضجی ٝث ٝعف٘ٛت ریٝ
ثبضذ  ٚث ٝثزرسیٞبی ثیطتز ٘یبس ثبضذٔ ،ثال سزطبٖ ری ٝثب چٙیٗ
عالئٕی ثزٚس ٔیوٙذ .

در اثز استفزاغ ،ثخطی اس ٔحتٛیبت ٔعذٚ ٜارد ریٞٝب ٔیضٛد ٚٔٛجت اِتٟبة ریٞٝب ٔیٌزدد.

افزادی و ٝطحبَ آ٘بٖ ثب جزاحی ثزداضت ٝضذ ٜاست

عالئٓ پ٘ٛٔٛٙی

افزاد اِىّی

تت ِ ٚزس  -وٓ اضتٟبیی  -سزدرد

پیطٍیزی اس پ٘ٛٔٛٙی

در ٔٛاردی ث ٝغٛرت سزپبیی لبثُ درٔبٖ است  ٚدر ٔٛارد دیٍز
ث ٝغٛرت ثستزی غٛرت ٔیٌیزد.

درد لفس ٝسی :ٝٙتٙفس عٕیك یب سزفٙٔ ،ٝجز ث ٝایجبد درد عٕمی
در لفس ٝسیٔ ٝٙیضٛد.

سیٍبر وطیذٖ ثبفت ری ٝرا تخزیت ٔیوٙذ  ٚری ٝرا ٘سجت ثٝعف٘ٛتٞب آسیتپذیز ٔیوٙذ.

درٔبٖ آ٘تی ثیٛتیىی ،فیشیٛتزاپی لفس ٝسی ٚ ،ٝٙدر ٔٛاردی
اوسیژٖ استفبدٔ ٜیض٘ٛذ .

درٔبٖ پ٘ٛٔٛٙی

در غٛرتی و ٝدر  2تب ٔ 3بٌ ٜذضت ٝسفزی ث ٝوطٛرٞبی دیٍز
داضتٝایذ ،ثسیبر ٔ ٟٓاست و ٝفٛراً ایٗ ٔٛضٛع را ثب پشضه خٛد
در ٔیبٖ ثٍذاریذٕٔ .ىٗ است ٘ٛع ارٌب٘یسٕی و ٝاس ٔىبٖٞبی
دیٍز ٔٛجت ثیٕبری ضٕب ضذ ٜث ٝدرٔبٖ ٔتفبٚتی ٘یبس داضت ٝثبضذ .

سیز :ضذعف٘ٛیوٙٙذ ٜلٛی ثزای ٔجبری ری ٝاست ٔ ٚػزف آٖث ٝسزعت خّط سی ٝٙرا وٓ ٔیوٙذ .سٛح سیز در سٔستبٖ،
ٔجبری تٙفسی را تمٛیت ٔیوٙذ  ٚثزای ٔزؼ ثز٘ٚطیت ٔفیذ
است.

ثست ٝثٛ٘ ٝع  ٚضذت ثیٕبری ٕٔىٗ است درٔبٖ خٛراوی یب
تشریمی استفبد ٜضٛد.

-وذ ٚحّٛایی٘ :زْ وٙٙذ ٜسی ٚ ٝٙخٙه وٙٙذٔ ٜیثبضذ.

پس اس درٔبٖ ٔٛفمیتآٔیش عف٘ٛت ریٛی ٕٔىٗ است احسبس
خستٍی ،وٛتبٞی ٘فس  ٚسزفٝی آساردٙٞذ ٚ ٜطٛال٘ی ٔذت را
ثزای چٙذ ٞفت ٝداضتٝثبضیذ و ٝطجیعی است.
آ٘فّٛا٘شا ٔیتٛا٘ذ ثبعث پ٘ٛٔٛٙی ضٛد
ثٟتزیٗ رٚش ٔمبثّ ٝثب عٛارؼ ایٗ ثیٕبری ،رعبیت ثٟذاضت
فزدی ٚ ٚاوسی ٝٙوزدٖ افزاد ثز عّی ٝآ٘فّٛآ٘شا است .پشضىبٖ،
اٚاخز ضٟزیٛر  ٚاٚایُ پبییش را ث ٝعٛٙاٖ سٔبٖ ٔٙبست ثزای تشریك
ٚاوسیٗ آ٘فّٛآ٘شا تٛغیٔ ٝیوٙٙذ

جٛضب٘ذ ٜعٙبة :تسىیٗ دٙٞذ ٜثزای درٔبٖ عف٘ٛتٞبی ٌّ،ٛثز٘ٚطیت ،رٚدٜٞب ٔ ٚجبری ادرار است .ث ٝایٗ غٛرت و 30 ٝتب
 30تب ٌ 60زْ عٙبة خطه را در یه ِیتز آة ثٔ ٝذت ٘یٓ
سبعت ٔیجٛضب٘ٙذ  ٚآٖ را ٔػزف ٔیوٙٙذ.
دْ وزد ٌُ ٜختٕی  ٚثزي ختٕی :ثزای درٔبٖ عف٘ٛتٞبی
ٔجبری تٙفسی ،تٛرْ رٚد ،ٜا٘ٛاع سوبْ ،ثز٘ٚطیت ،درد ٌّٚ ،ٛرْ
حٙجز ٚ ٜآ٘ژیٗ ثسیبر ٔفیذ است.

پنومونی

جٛضب٘ذ ٜخزٔبٌ 60 :زْ خزٔب در یه ِیتز آة جٛش ثزیشیذ ٚپس اس ِٚزْ ضذٖ ٔیُ وٙیذ .ثزای درٔبٖ سوبْ ،درد ٌّٚ ٛ
عف٘ٛتٞبی ریٛی ٔٛثز است.

ٔمبیس ٝپ٘ٛٔٛٙی  ٚثز٘ٚطیت
پ٘ٛٔٛٙی اغّت ضذیذتز اس ثز٘ٚطیت ٔیثبضذ .ثز٘ٚطیت ،اِتٟبة یب
عف٘ٛت راٜٞبی ٛٞایی ثشري (ثز٘ٚصٞب) ٔیثبضذ .در ثزخی ٔٛالع،
ثز٘ٚطیت  ٚپ٘ٛٔٛٙی ٕٞشٔبٖ رخ ٔیدٞذ و ٝث ٝآٖ ثز٘ٚىٛپ٘ٛٔٛٙی
ٔیٌٛیٙذ.

جٛضب٘ذ ٜثزي وزفس :جٛضب٘ذٌ 30 ٜزْ ثزي وزفس در یهِیتز آة ٔخّٛط ثب ضیز ،در درٔبٖ ثیٕبریٞبی ریٛی ٌ ٚزفتٍی
غذا ٔٛثز است.
پیبسٌٌٛ :زد پیبس ،پس اس ٚرٚد ث ٝخٚ ٖٛلتی ٚارد ریٞٝب ضذ ،ثبعف٘ٛتٞبی ٔجبری تٙفسی ٔجبرسٔ ٜیوٙذ.

درٔبٖٞبی طجیعی پ٘ٛٔٛٙی
آٚیطٗ :ث ٝعٛٙاٖ ضذ اسپبسٓ در درٔبٖ سیب ٜسزف ،ٝثز٘ٚطیت،عف٘ٛت ری ،ٝسزٔبخٛردٌی  ٚآ٘فّٛآ٘شا استفبدٔ ٜیضٛد .ثزای
درٔبٖ سزف ،ٝیه ٔطت آٚیطٗ را در یه ِیتز آة جٛضب٘ذ ٚ ٜآٖ
را غبف وٙیذ ،ثعذ ٌ 250زْ عسُ ث ٝآٖ اضبف ٝوزدٞ ٚ ٜز رٚس
٘ػف فٙجبٖ ٔیُ وٙیذ.

جٛضب٘ذ ٜا٘جیز :ثزای درٔبٖ ثز٘ٚطیتٞبی و ٟٝٙدارای خبغیتفٛق اِعبد ٜای است.
آة ٛٞیج :در رفع تزضحبت ثز٘ٚصٞب  ٚریٞٝب فٛق اِعبدٛٔ ٜثزاست .

ٚاحذ آٔٛسش
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