
 چيست؟ ريفالوس هؼدُ بِ هري
 

ريفالوس هؼدُ بِ هري بِ برگشتت يتير ٍ هتَغذ يت غي  غ      
غيي حالتت غيلتد ذر   .سوت حلك وَذن گفتِ هيشَذ بِهؼدُ 

غ  ّوتاى ّفتتِ ّتاي غٍ     .يير خَغرغى سالن غتفاق ه  غفتتد  
هاّگ  يديد تر غست ٍبيشتر  4 ًدگ  يرٍع هيشَذ ٍذر سي

هاّگ  ختَ    21ًٍْايتاً  يير خَغرغى تا يش غل  ًِ هاّگ 
 .دًهيشَ

ػلت غيي غست وِ ػضلِ ذريچِ غي وِ ذر غبتدغي هؼدُ لترغر  
ذغرذ ٍجلَي برگشتي ي غ غ  هؼدُ بِ حلك رغ ه  گيترذ ٌّتَ    
تىاهل واف  پيدغ ًىرذُ غست ٍيل غست ٍبٌابرغيي ي غ غ  غيي 

 .ذريچِ پس هيزًد ٍ بِ حلك ه  رسد
وتن وتن ػضتلِ غيتي     .ّويٌطَر وِ يير خَغر بزرگتر هيشتَذ 

 .ذريچِ هحىن تر يدُ ٍهشىل ريفالوس بر طرف هيگرذذ
غگر يير خَغرغى يوا بدٍى ًارحت  يير باال هت  وٍرذ ٍختَ    
ٍ ى ه  گيرذ غحتوتاالً برگشتت طعيؼت  يتير رغ ذغرذٍجتاي      

بدغًيد وتِ بيشتتر   .ورغم ٍصعَر باييد :هاذر ػزيز.ًگرغً  ًيست
 .هيشًَد ريفالوس ّا بِ گ يت  هاى خَذبخَذ خَ  

ها غيٌجا تَصيِ ّاي  بِ يوا ه  وٌين تا بتَغًيتد بتاال وٍرذى   
 :يير رغ ذر يير خَغرتاى واّش ذّيد

ذر  وتس ريفال.سؼ  وٌيد يير خَغر رغ با يير هاذر تغ يِ وٌيتد 
 .ير هاذر هيخَرًد ووتر ذيدُ هيشَذيير خَغرغً  وِ ي

ؼات سؼ  وٌيد تؼدغذذف.غ  تغ يِ  ياذ وَذوتاى خَذذغري وٌيد
يير ذغذى رغ  ياذتر وٌيد ٍل  حجن ّر بار يير خَرذى رغ ون 

 .ه  وٍرذغگر يير خَغر همدغري يير رغ پس غ تغ يِ باال.وٌيد

ذيگر غٍ رغ ذٍبارُ تغ يِ ًىٌيد ٍتا تغ يِ بؼدي صعر وٌيد ٍبتا   
پزيه ذر هَرذ غيٌىِ ويتا يتير ختَغرغى بحتد وتاف  تغ يتِ       

 .هيشَذ هشَرت وٌيد
غستفاذُ ه  وٌيد ه  تَغًيد وى رغ يليظ تتر  غگر غ  يير خشه 

يه تتا  )ذرست وٌيد برغي غيي هٌظَر هيتَغًيد وو  ورذ برًج 
بِ يتير وتَذن   (س  س  يير 03ذٍ لايك چايخَري بِ ّر 

غضافِ وٌيد ٍسَرغخ پستاًه ييشِ رغ وو  گشاذتر وٌيتد تتا   
غگر بؼد غ  گ يت سِ تتا پتٌر رٍ    .يير بتَغًد غ  وى ػعَر وٌد

ذر ريفالوس وَذن هشاّدُ ًىرذيد ذيگر ورذ بترًج  بْعَذي 
 .رغ بِ يير وَذن غضافِ ًىٌيد

 

 
 
 
 
 

پس غ  تغ يتِ غ  لترغر ذغذى يتير ختَغر ذر ٍضتؼيت ًشستتِ       
خَذذغري وٌيد  يرغ فشار يتىن بتِ هؼتدُ باػت  هت  يتَذ       

 .ريفالوس يديدتر يَذ
تفاذُ هيىٌد با ًظر پزيه بترغي  غگر وَذن غ  يير خشه غس

هدت ذٍ ّفتِ غ  ييري غستتفاذُ وٌيتد وتِ ووتتر ولتر ي  غ      
 .بايد

بِ هدت ًتين ستاػت پتس غ  يتير ختَرذى وتَذن غٍ رغ ذر       
غيي وتار ووته هت  وٌتد تتا يتير       .ٍضؼيت لائن لرغر ذّيد 

 .برًگرذذ
سؼ  وٌيد با ضربِ ورغم بِ پشت وَذن بيي ذٍ وتفْا ، يتير  

 .خَغر ورٍؽ بزًد
غ  پَيه ّاي هحىن ٍيَرت ّاي غالستيه وتِ بتِ يتىن    

 .يير خَغر فشار ه  وٍرًد غستفاذُ ًىٌيد
 .ًگ غريد يير خَغر ذر هؼرض ذٍذ تٌعاوَ لرغر بگيرذ

غگر .بيشتر يير خَغرغى با تَصيِ ّاي باال ًسعتاً بْتر هيشًَد 
ػالئن يديد ٍيا هدغٍم بايد پزيه هوىي غست ذغرٍ تجتَيز  

 .ًوايد

وِ ذر يير خَغرغى  يتر ذٍ ستا  بايتد    ػالئو  
 :د غيي غست وًِتحت ًظر لرغر گير

غستفرغؽ با خَى ّورغُ بايد يا ستعز رًتي يتا  رذ رًتي      -2
 بايد

 .ٍ ى گيري يير خَغر ضؼيف بايد
 

 
 
 
ايتد وتِ ورغم ًشتَذ، يتا     يير خَغر گريتِ يتديد ذغيتتِ ب    -1

 تحريه پ ير يدُ بايد ٍيا يير خَغر هصرغًِ غ  تغ يِ غهتٌاع 

 1 2 
3 



وٌد وِ ًشاى هيد ّتد ذستتگاُ گتَغرو وتَذن بتِ ختاطر       
 .برگشت هَغذ ي غي  هلتْد يدُ غست

 .خطر ػدم ريد ٍجَذ ذغيتِ بايد -0
تٌفس يير خَغر هشىل ٍيا صدغذغر بايد يا رًي وتَذن   -4

وب  يَذ ٍيا هىررغً ذچار ػفًَت ريِ يتَذ ٍيتا سترفِ هتزهي     
ذغيتِ بايد وِ ًشاى هيدّد همدغري يير ٌّگتام برگشتت غ    

 هؼدُ بِ سوت حلك وَذن ٍغرذ ريِ ّاي غٍ يدُ غست
هتاّگ  ٌّتَ  ّتن ختَ       9يير خَغر يوا پس غ  ستي   -5

 .ًشدُ بايد
ير خَغر يوا ّر يه غ  ػالئن بتاال رغ ذغيتت غٍ رغ ًتزذ    غگر ي

 .پزيه بعريد
تا ذٍغ ذُ ستا  غستت ٍ برگشتت هتَغذ      1غگر فر ًد يوا بيي 

 :هَغرذ  ير رغ رػايت وٌيد رغذغرذ ي غي  رغ غ  هؼدُ بِ حلك
وَذوتاى رغ تشَيك وٌيد تا تؼتدغذ ذفؼتات يت غ ختَرذى رغ     -2

 .ّش ذّد ياذ وٌد غها همدغر ّر بار ي غ رغ وا
 
 

 
 

ستاػت لعتل غ  ختَغ  يت غ     0تتا 1َذن رغ تشَيك وٌيتد  و-1
 .َرذًخ

 .ذرجِ باال بياٍريد 03ٌّگام خَغ  ، سر تخت وَذن رغ  -0
غ  ذغذى ًَيابِ ّاي لليائ  ، يىالت، لَُْ ٍيت غّاي سترخ   
 ورذُ بِ وَذن خَذذغري وٌيد ٍغگر وَذوتاى بزرگتر غست بِ

 .غٍ تَصيِ وٌيد تا غ  غيٌگًَِ هَغذ ي غي  پرّيز وٌد
د تتا ٍ ى  غگر وَذوتاى غضافِ ٍ ى ذغرذ بِ غٍ ووته وٌيت   -4

 .ون وٌد
غگتر  .بيشتر وَذواى با تَصيِ ّاي باال ًستعتاً بْتتر هيشتًَد   

ػالئن يديد ٍيا هدغٍم بايد پزيه هوىي غست ذغرٍ تجتَيز  
 .ًوايد

سا  هيتَغًتد ًگترغى وٌٌتدُ     21تا  1ػالئو  وِ ذر وَذواى 
 :بايد غيي غست وِ

غستفرغؽ هىرر ّورغُ با خَى يا هايغ  رذ رًي يا سعز رًتي ،  
ش ٍ ى يا ٍ ى گيري ضؼيف غحساس هىترر بتاال وٍرذى   واّ

 فسِ سيٌِ يا هؼدُفهَغذ ي غي  تا حلك ًارغحت  هىررذر 
 ذغيتي هشىل ذر بلغ

هشىالت تٌفس  وَذن هاًٌد تٌمس صدغذغر، سرفِ هزهي يتا  
 ػَذ هىرر ػفًَت ريِ

 خشًَت صدغ
 وسن

ذر صَرت ذغيتي غيتي ػالئتن ،وًْتا رغ بتا پزيته ذر هيتاى       
 . بگ غريد

 

 

 

 

 
 ذغًشگاُ ػلَم پزيى  تْرغى

 هروز طع  وَذواى
 لطد ػلو 

 (وهَ و ذفتر پرستاري)
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