
 
 :ضسايطي وِ ايي ٍضعيت زا پيص هي آٍزدعثازتٌد اش

 .زا فساهَش وٌدوَدن يه ٍعدُ غرا  -1
 ٍزشش ضديد تدٍى تغريِ هٌاسة -2

 .اًسَليي اضتثاّاً شياد تصزيك ضَد -3

سيليان  تيوازي  يا تعضي تيوازيْاي ديگس هاًٌد -4
 .ًٍازسائي آدزًال ّوساُ تاضد

 (افت لٌد خَى)اد دز دياتت ًَع يهضايعتسيي عازضِ ح

 .هي تاضد
 :عالئن عثازتٌد اش

  66وتس اش لٌد و -1

 لسشش -2

 زًگ پسيدگي -3

 عسق سسد -4

 طپص للة -5

 
 

عالئتن  (افتت لٌتد ختَى   )ّيپَگليسوي دز صَزت ضدت 
 .ٍتطٌج هي ضَد –تيَْضي  –ضاهل گيجي 

 
تاعت  عمتة    تاضتد  دز صَزتيىِ حوالت هىتسز ٍضتديد  

 .افتادى ذٌّي هي ضَد
دز صتَزتيىِ حوتالت خفيتتد تتَدُ ٍوتتَدن لتادز تتتِ     

يته  )خَزدى تاضدتايد اش هَاد لٌدي استفادُ ضتَد هاًٌتد  
هعوَلي يا يه ليَاى آب پستغال يتا ًفتد   ليَاى ًَضاتِ 

لاضك چتايوَزي ضتىس دز ًفتد     3ليَاى آب اًگَز ٍيا 
 ( ليَاى آب

دز صَزتيىِ وَدن لادز تتِ ًَضتيدى ًثاضتد ٍتيْتَش     
تاضد يا دز حال تطٌج تاضدتايد اش آهپَل گلَواگَى تساي 

ستال وتل    5سال ًفد آهپَل ٍتساي تيطتس اش5وَدواى
 .ٍيا شيس جلدي تصزيك وسدآهپَل زا تِ صَزت عضالًي 

 

 
دليمِ لٌد تيواز هجدداً وٌتسل ضَدٍدز صتَزت  15تعد اش 

آهتدى وتَدن تايتد اش هتَاد      َّش ٍتِ 66لٌد تيطتس اش 
 .ًَضيدًي تاال استفادُ ضَد

لٌد پاييي حتواً تايد تِ پصضته گتصازش ضتَد تتا علتت      
 .هطوص ضدُ ٍاش آى جلَگيسي ضَد

 

 
 
 

ٍلتي تدى ًتَاًد اش لٌد ختَى تتِ طتَز وتافي استتفادُ      
ضسٍع تِ ستَشاًدى چستتي هتي وٌتدٍهَاد شائتدي      .ًوايد

دز ختَى اًثاضتتِ ضتدُ    وتِ  وتتَى  تَليد هي وٌد تِ ًام 
ك وتتن وتتِ دز تصزيتت.ٍايجتتاد ووتتاي ديتتاتتي هتتي وٌتتد

 .ًٍاهٌاسة اًسَليي زخ هي دّد

 ي ميبرشي  يك وضعيت بسيير  ووشوسسي  

 و.وبري  به وولين مركس د مرسي برده شود

 .سرعت د مرن شودبه 
 

 :يدٍش دياتتيوتَ اسعالئن 
اگس فسشًد ضوا دازاي ّس وتدام اش عالئتن شيتس تاضتد تتا      

 .پصضه تواس تگيسيد 
 واّص آب تدى -1
 چطواى گَد زفتِ  -2

 لة ّاي خطه ٍپَستِ پَستِ ضدُ -3

 خَاب آلَدگي ٍتٌفس دضَاز -4

 استفساغ ٍدزد ضىن -5

 تٌفس تا تَي هيَُ گٌديدُ -6

 
 

 افت لٌد خَى
 
 
 

 

كتو وسي وزديربتي 

 ديرب يربتي
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تا زستيدى تتِ   وواي دياتتي  الداهي وِ تايد دز تازُ
 :ضاهلاٍليي هسوص دزهاًي اًجام دّيد

هايعات تتدٍى لٌتد   .اگس وَدن َّضياز است

 .هاًٌد آب ٍچاي تِ وَدن تدّيد

 

 

 

 

 
يتا تيوتاز    ،تتدى وتن تاضتد    اًسَليي دز دستسساگس

غترا شيتادتس اش حتد    .زا فساهَش وٌد يتصزيك اًسَلي
 .هعوَل هفسف گسدد

تدى دز ٍضت   ٍٍزشش ٍفعاليت تدى خيلي ون ضتَد 

لتساز  (سسها خَزدگي  -گلَدزد)پس اضطساب ياتيوازي
 .گيسددچاز افصايص لٌد خَى هي ضَد

 

 
 

 :عالئن افصايص لٌد خَى
 تطٌگي -1

 خستگي ٍضعد -2

 افصايص دفعات ادزاز -3

 ديدتازي  -4

 
الداهات وِ تايد دز شهاى افصايص لٌد ختَى اًجتام   

 :دّيد ضاهل
 ٍوتَى ادزاز تا گلَوَهتساًداشُ گيسي لٌد خَى  -1

 ساعت 4ّس
 تصزيك اًسَليي وسيستال طثك دستَز پصضه -2

 استفادُ اش غرا ًٍَضيدًي ّاي تدٍى لٌد -3

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 داًطگاُ علَم پصضىي تْساى

 هسوص طثي وَدواى
 لطة علوي
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 افصايص لٌد خَى

 آسچه د  مو د ديربت بري  ب وسيم
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