
 ٍ هیاًی خارخی، گَش ضاهل اًساى گَش ساختواى

 طزف یه اس وِ است حفزّاي هیاًی گَش .است داخلی

 طزف اس ٍ هیطَد هحذٍد گَش پزدّی تِ

 راُ حلك تِ استاش ضیپَر ًام تِ لَلْاي طزیك اس دیگز،

 گَش تِ را َّا حلك، طزیك اس استاش ضیپَر .هیىٌذ پیذا

 ّز در تایذ گَش پزدُ طزف دٍ فطار .هیزساًذ هیاًی

 استاش ضیپَر دلیل ّز تِ اگز .تاضذ هساٍي سهاًی

 هیاًی گَش هٌفی فطار تاضذ، ًذاضتِ هٌاسثی واروزد

 هَیزگْاي رٍي تز هىص ٍ هیىٌذ ایداد هىص هثل حالتی

 هَیزگْا اس خًَاتِ َّا خاي تِ ٍ گذاضتِ اثز هیاًی گَش

 هوىي هایغ ایي ون ون ٍ ریشد هی هیاًی گَش فضاي تِ

 .هیافتذ اتفاق ضٌَایی واّص تذریح تِ ٍ ضَد غلیظ است

 گَش) تیزٍى فضاي اس هیاًی گَش داخل فطار اگز

 ًیش دارٍیی الذاهات تا ٍ ضَد ووتز یا تیطتز (خارخی

 VT یا لَلِ گذاضتي خزاحی ػول تِ ًیاس ًطَد، تزطزف

 تا ّوزاُ است هوىي ػول ایي هیثاضذ، گَش تَْیِ

 .هیگیزد اًدام سَم لَسُ تزداضتي ػول

 

 

 :تیواري ضایغ ػلل
 

 هیاًی گَش ػفًَت خػَظ تِ گَش ػفًَت

 لَسُ ٍ سیٌَسْا تیٌی، ػفًَت

 سَم لَسُ تشرگی 

 وام ضىاف

 آلزصي

 دیگز دلیل ّز تِ استاش ضیپَر اًسذاد

  

 :درهاى ٍ تطخیع
 

 ٍ هؼایٌِ هثٌاي تز تیٌی ٍ حلك ٍ گَش هتخػع خزاح

 را ضوا تیواري ،(ادیَهتزي) ًَارگَش اًدام درخَاست

 .هیىٌذ ضزٍع را درهاى ٍ دادُ تطخیع

 ضوا گَشپزدُ  پطت در هایغ تدوغ اس سیادي هذت اگز

 ٍلی ضَد اًدام سزپایی درهاى است هوىي تاضذ، ًگذضتِ

 هایغ ٍ گذضتِ هایغ تدوغ اس سیادي هذت وِ هَاردي در

 سوت تِ گَش پزدُ یا ٍ تاضذ ضذُ چسثٌان ٍ غلیظ

 آى ّاي استخَاًچِ آسیة احتوال ٍ ضذُ وطیذُ داخل

 ضوا است السم طثی، درهاى تز ػالٍُ تاضذ؛ داضتِ ٍخَد

 گذاضتي خزاحی ػول VT ػوَهی تیَْضی تا ّوزاُ تحت

 .گیزیذ لزار

 هدزاي طزیك اس وِ است تزتیة تذیي ػول اًدام رٍش

 ایداد وَچىی سَراخ گَش پزدّی در خارخی، گَش

 وِ ٍسیلْاي سَراخ آى درٍى ٍ ضذُ خارج هایغ وزدُ

 طزیك اس ٍ گذاضتِ است وَچه تسیار لزلزُ ضثیِ

 هیاًی گَش تِ گَش واًال اس َّا ٍسیلِ آى ٍسط سَراخ

 هاُ چٌذ هؼوَالً وِ است اي گًَِ تِ ٍسیلِ ایي .هیزسذ

پزدُ  ٍ ضذُ تزطزف ضوا گَش هطىل ٍلتی .هیواًذ تالی

 ضذُ خذا پزدُ اس لزلزُ وٌذ، ضذى تزهین تِ ضزٍع گَش

 تِ پزدُ سَراخ تذریح تِ ٍ هیافتذ گَش واًال داخل ٍ

 طَر تِ گَش هطىل ٍ ضذُ تستِ خَد تِ خَد غَرت

 .هیطَد تزطزف واهل

 تار سَراخ، ضذى تستِ اس تؼذ است هوىي ًادري هَارد در

 در ضَد؛ خوغ گَش پزدُ پطت در هایغ تذریح تِ ٍ دیگز

 لزار هدذد خزاحی هَرد گَش است السم غَرت ایي

 ٍسیلِ اس هاًٌذ، لزلزُ ٍسیلِ خاي تِ تار ایي اها گیزد،

 است وَچىی لَلِ ٍسیلِ، ایي .هیطَد استفادُ دیگزي

 "T"ضثیِ ٍ دارد ػوَدي ضاخْی دٍ اًتْایص وِ

 داخلی سوت در ٍسیلِ ایي ّاي ضاخِ است، اًگلیسی

 ٍارد پزدُ سَراخ طزیك اس لَلِ خَد ٍ گزفتِ لزار پزدُ

 اي لزلزٍُسیلِ  خالف تز .هیطَد گَش خارخی هدزاي

 دفغ خَد تِ خَد ضىل دفغ خَد تِ خَد وِ ضىل

 هذت گذضت اس تؼذ ٍ ضذ ٍسیلِ هیطَد، "T" ًخَاّذ

 پیذا واهل اطویٌاى پشضه ایٌىِ اس پس ٍ تیطتزي سهاى

 تِ هزاخؼِ تا ضذُ، تزطزف استاش ضیپَر هطىل وِ وزد

 وَدوتاى یا ضوا گَش اس هخػَظ ٍسیلِ تا درهاًگاُ،آًزا

 .هیىٌذ خارج
 

 :ػول اس لثل آهَسضْاي
 

  .وٌیذ هیل سثه غذاي ػول اس لثل ضة

  .تواًیذ ًاضتا ضة ًیوِ اس

  .وٌیذ حوام ػول اس لثل ضة



 السم هیىٌیذ هػزف اًؼماد ضذ دارٍّاي غَرتیىِ در

 خزاحی اس  لثل رٍس 5- 7ٍارفاریي( آسپزیي، هاًٌذ( است 

 .وٌیذ لطغ پشضه ًظز تا

 .وٌیذ پان را خَد آرایص ٍ ًاخٌْا الن خاًوْا، هَرد در

گیزُ  فلشي، اخسام سیَرآالت، ػول اتاق تِ رفتي اس لثل

 لاتل هػٌَػی پزٍتشّاي ٍ هػٌَػی دًذاى لٌش، سز،

 .وٌیذ خارج را حزوت

 ٍ آٍریذ در را خَد خَراتْاي ٍ سیز لثاس لثاسْا، ولیِ

 .تپَضیذ ػول اتاق هخػَظ لثاس

 .وٌیذ تخلیِ را خَد ادرار خزاحی، تخص اس خزٍج اس لثل

 . هیطَیذ هزخع ػول رٍس ّواى هؼوَالً
 

 :ػول اس تؼذ ّاي آهَسش
 

 سَم لَسُ تزداضتي ػول تا تَْیِ لَلِ گذاضتي ػول اگز

 اس ٍ واهل َّضیاري اس پس تَد، ّوزاُ دیگز ػولْاي تا یا

 ٍ چاي آب،هایؼات) رصین ضذ دادُ اخاسُ ضوا تِ سهاًیىِ

 پشضه غالحذیذ ٍ تحول غَرت در .تٌَضیذ(ووپَت آب

 .ًذارد ٍخَد غذایی هحذٍدیت

 تا وِ وٌیذ احساس حلك ًاحیْی در درد است هوىي

 در ٍ است رفغ لاتل استاهیٌَفي هاًٌذ سادُ هسىٌْاي

 .هیطَد طزف تز رٍس سِ تا دٍ طی

 .ًواییذ هػزف دستَر طثك را دیگز ضذُ تدَیش دارٍّاي

 هسَان را دًذاًْایتاى ًزم هسَان اس استفادُ تا هیتَاًیذ

 .تشًیذ

 ًطذُ ػول وِ گَضی طزف تِ یا ًطستِ ًیوِ ٍضؼیت در

 .ضَد ایداد گَضتاى در ووتزي ٍرم تا تخَاتیذ

 ضذیذ حزوات اس ٍ وٌیذ سزفِ ٍ ػطسِ تاس دّاى تا
 .تپزّیشیذ

 تؼذ رٍس چٌذ تا تیٌی اي خًَاتِ تزضحات فطار تا تخلیِ اس

 .وٌیذ خَدداري ّویطِ تزاي ٍ ػول اس

 تِ آغطتِ ًخی پاًسواى ًاسن ّاي رضتِ ( گَش تاهپَى

 ػول اس تؼذ رٍس هؼوَالً(  تتادیي یا تیَتیه آًتی پواد

 ًَع ّز ضوا گَش اگز هذت ایي اس تؼذ .هیطَد خارج

 خَد پشضه تِ فَراً است السم تاضیذ داضتِ تزضحی

 .ًواییذ هزاخؼِ

 گَش داخل آب ػٌَاى ّیچ تِ وِ ضزطی تِ وزدى حوام

 .است تالهاًغ ًزٍد

 ضذُ ػول گَش تِ ضزتِ آهذى ٍارد ٍ ضٌا اًدام اس

 .ضَد پیطگیزي
 

 :تَخِ لاتل ًىات
 

 افتادى وٌتزل خْت دٍرّاي هؼایٌات است السم VT تا ٍ

 پزٍتش ٍلتی تا ٍ تزخیع اس تؼذ تٌاتزایي ضَد اًدام آى

 هزاخؼات خْت خَد پشضه اس ًیفتادُ، گَش واًال داخل

 .وٌیذ سَال تؼذي

 ٍ ٍلت سز را پشضه تَسط ضذُ تدَیش تیَتیىْاي آًتی

 .وٌیذ هػزف واهل طَر تِ

 پشضه تِ سزیؼاً حلك یا گَش اس خًَزیشي غَرت در

 .دّیذ اطالع خَد

 ٍخَد ضذیذ تَْع یا سزگیدِ ػول اس تؼذ غَرتیىِ در

 .دّیذ اطالع خَد پشضه تِ حتواً داضت

 

                                           
 

 

 

 

 گذاضتي خزاحی ػول هَرد در

 VT))تَْیِ لَلِ

 داًیذ؟ هی چِ
 

 

 ٍاحذ آهَسش تِ تیوار
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