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 واحد آموزش

 قم -3131تابستان 

 پیطٍیزی:

تزای ٔذت سٔاٖ عٛال٘ی اس ٘طستٗ  -

خٛدداری وٙیذ. ٍٞٙأی وٝ در حاَ ٔسافزت 

 .پاٞایتاٖ را حزوت دٞیذٞستیذ ٌاٍٞاٞی 

در صٛرت أىاٖ، رٚسا٘ٝ پیادٜ رٚی ٞای  -

 .وٛتاٜ ٔذت داضتٝ تاضیذ

در ٍٞٙاْ خٛاب، پاٞا را تاالتز اس سغح تذٖ  -

لزار دٞیذ تا تاسٌطت خٖٛ ٚریذی تسٟیُ 

 ضٛد

ٚرسش ٞای پا تزای جٌّٛیزی اس تجٕغ  -

 .خٖٛ در پا وٕه وٙٙذٜ است

الذاْ پشضىی یا لثُ اس ا٘جاْ ٞزٌٛ٘ٝ  -

د٘ذا٘پشضىی، پشضه ٔزتٛعٝ را در جزیاٖ ٔصزف 

 ذ.دارٚٞای خٛد لزار دٞی

 تٛصیٝ ٞای السْ:

دارٚٞای ضذ ا٘ؼماد را ٞز رٚس در سٔاٖ   -

صثح( ٔصزف 9تا  8) ٔثال تیٗ        ٔطخص

 .وٙیذ

در صٛرتی وٝ ٚارفاریٗ ٔصزف ٔی وٙیذ اس   -

خٛردٖ غذاٞای حاٚی ٚیتأیٗ وا)سثشیجات 

تزي سثش تیزٜ ٔثُ اسفٙاج ٚ واٞٛ( خٛدداری 

 .وٙیذ

تزٚس ػالیٕی اس لثیُ ضؼف، سزدرد،  -.

سزٌیجٝ، درد ضذیذ ٔؼذٜ، ادرار لزٔش یا لٟٜٛ 

ای رً٘ ، خٛ٘زیشی اس تیٙی ٚ ِثٝ، ٔذفٛع سیاٜ 

رً٘، ػذْ تٛلف خٛ٘زیشی اس تزیذٌی ٞا ٚ 

 ذ.سخٓ ٞا را ٌشارش وٙی

زٚٔثاٛس  در صٛرتی وٝ اخیزا تحت درٔااٖ ت  -

ٚریذٞای ػٕمی لزار ٌزفتٝ ایذ، پاٞاای خاٛد   

احتٕاَ وٙذٜ ضذٖ ِختٝ  ٞیذ چٖٛرا ٔاساص ٘ذ

تٝ سٕت ا٘ذاْ ٞای اصّی ٔثُ ٔغاش،   ٚ حزوت

 لّة، ریٝ ٚ... ٚجٛد دارد.   

آسٔایطات خٛد را ٔٙظٓ ٚ عثك ٔٛػذ ٔمزر  -

 ا٘جاْ دٞیذ.

ٔذت سٔاٖ استزاحت تا تٛجٝ تٝ ٔحُ تزٔثٛس -

 رٚس ٔیثاضذ 7تا5ٚ ٚسؼت آٖ تیٗ 

 راٟٞای تطخیص:
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 ٔؼایٙٝ تٛسظ پشضه

 ا٘جاْ آسٔایطات تخصصی

 سٌٛ٘ٛزافی داپّز

 درٔاٖ :

تجٛیش دارٚٞای ضذ ا٘ؼماد خٖٛ ٔا٘ٙذ: 

ٞپاریٗ، وٍّشاٖ،ٚارفاریٗ وٝ حتٕا تایذ تحت 

 ٘ظارت پشضه ٚ تیٓ درٔاٖ استفادٜ ضٛد.

 ٘ىات لاتُ تٛجٝ :

ا٘ؼماد، پس اس ضزٚع درٔاٖ تا دارٚٞای ضذ  -

ٞفتٝ  2تٛصیٝ ٔی ضٛد تٝ ٔذت حذالُ 

سٔا٘ی وٝ دارٚٞا  استزاحت داضتٝ تاضیذ سیزا

تجٛیش ٔی ضٛ٘ذ خغز تىٝ تىٝ ضذٖ ِختٝ ٚ 

.تٝ ٘ماط ٔختّف تذٖ ٚجٛد دارد حزوت آٟ٘ا  

تمزیثا ٘یٕی اس تیٕاراٖ تا سٔا٘ی وٝ ري ٞای   

اصّی ٚ تشري ٔسذٚد ٘طٛد ٞیچ ػالٔتی 

ػالیٓ تٝ ضزح سیز ٔی در ایٗ ٔٛلغ  ٘ذار٘ذ.

 تاضذ:

 افشایص دٔای پا -

 لٛسن، ػضّٝ پطت ساق پا، ٝتٛرْ یه عزف -

 ٔچ پا،

 درد در پاٞا تة خفیف ٚ -

اِتٟاب ٚ لزٔشی ٚ تزجستٝ ضذٖ رٌٟای  -

 سغحی پا

ِختٝ تٝ سٕت سزخزٌٟای  ،در صٛرت حزوت

ریٝ حزوت ٔیىٙذ وٝ ٕٞزاٜ تا ػالیٕی 

سیٙٝ،سزفٝ خٛ٘ی ،درد لفسٝ ٘ظیز:تٍٙی ٘فس

 ٔیثاضذ

تزٚٔثٛس ٚریذٞای ػٕمی سٔا٘ی رخ ٔای دٞاذ   

ٞای وٝ خٖٛ درسغح الیٝ ٞای داخّی ٚریاذ 

ٔؼٕاٛال ایاٗ    .)سیاٞزٌٟا( ػٕمی ِختٝ ٔی ضٛد

حاِت در پاٞا اتفاق ٔی افتاذ. ایاٗ ِختاٝ ٞاا     

خغز٘ان ٞستٙذ تٝ ایٗ دِیُ وٝ ٕٔىٗ اسات  

ضىسااتٝ ضااٛ٘ذ ، ٚارد جزیاااٖ خااٖٛ ضااذٜ ٚ  

ای )سزخزٌٟا( تاشري ٚ ٟٔآ تاٝ ٚیاضٜ     ضزیاٟ٘

ٔٙجز تٝ صاذٔٝ  ضزیاٟ٘ای ریٝ را ٔسذٚد وٙٙذ ٚ 

 یا ٔزي ضٛد.

 ار:ػٛأُ تاثیز ٌذ

  سٔا٘ی وٝ تٝ ٔذت عٛال٘ی در حاِت

٘طستٝ لزار ٔیٍیزیذ)پزٚاسٞای عٛال٘ی 

 ٔذت(

  ٚ ٍِٗ صذٔات ٔثُ ضىستٍی ٞای

 راٖ

  جزاحی ٞای تشري ٔثُ جزاحی

 ٞای استخٛاٖ ٚ ٔفاصُ

  ٜٔحذٚدیت حزوتی یا ٘اتٛا٘ی در را

رفتٗ تٝ دِیُ تیٕاری ٚ یا ٞزٌٛ٘ٝ 

 ٔطىُ سالٔتی

  ضذ تزخی اس دارٚٞا اس جّٕٝ لزصٟای

 تارداری

 

 


