
 

 

 

ّوَتَراوظ 

 

 

هَتَراوظ خَى ُدر . ط ريِ در عوت هثتال هي ؽَد جتجوغ خَى در حفزُ جٌة را ّوَتَراوظ گَيٌذ وِ هَجة وال

چَى خَى . خَد تِ خَد جذب هي ؽَد (هيلي هتز 300ووتز اس ) اگز ّوَتَراوظ وَچه تاؽذ .لَر هي ؽَد جٍارد حفزُ 

.  ٍٍلوي خَاّذ ؽذ جط ريِ ٍ ّيجتاػث وال( هيلي هتز 1500تيؼ اس )اها اگز ؽذيذ تاؽذ . تِ تذريج جذب خَى هي گزدد 

: تظاّزات تاليٌي

اس تيي رفتي فذاّاي (درهَارد ؽذيذ) تا ويىاردي جاتجايي تزاؽِ تِ عوت عالن . در دق عوت هثتال هاتيتِ پذيذ هي آيذ 

واّؼ فؾارخَى ٍ ؽَن -تٌفغي در عزف هثتال 

: تؾخيـ

.  ًفغي در عوت هثتال را ًؾاى هي دّذ هَرد عوغ ريِ ّا ، واّؼ فذاّاي ت در ّزعِ

پٌِ تاوي  –لفغِ عيٌِ تزٍهاي  –ّاي هؼايٌات تاليٌي يافتِ  –لثلي  در پٌَهَتَراوظتاريخچِ : در پٌَهَتَراوظ  -

 سيز جلذيآهفيشم  –تزاؽِ تِ عزف عالن اًحزافات  –

پٌِ تاوي  –لفغِ عيٌِ تا اًتؾار تِ ؽاًِ درد  –ًفظ تٌگي ) يافتِ ّاي هؼايٌِ تاليٌي : فؾارًذُ  پٌَهَتَراوظ در -

 (لزسػ لوغي رٍي ًاحيِ هثتالواّؼ  –رٍي ًاحيِ هثتال ّايپزرسًٍاًظ  –

ر ٍريذ ٍ وار گذاؽتي واتتوارعيٌَم  –ؽاهل تزٍهاي لفغِ عيٌِ  تاريخچِ ٍجَد ػَاهل خغزسا) در ّوَتَراوظ  -

 (هزوشي ٍ يافتِ ّاي تاليٌي

هايغ ٍ جاتجايي تزاؽِ اس خظ ٍعظ را تجوغ  –والپظ ريِ  –عيٌِ لفغِ راديَگزافي : در آسهايؾات تؾخيقي  -

 .ًؾاى هي دّذ 

 

ارٍهيِ ( رُ)هزوش آهَسؽي درهاًي اهام خويٌي 

 تخؼ فَق تخققي ريِ ٍ گَارػ پوفلت آهَسؽي 



: درهاى 

 اخل پلَر دتزلزاري فؾار هٌفي  -ًوَدى خَى اس حفزُ پلَرخارج  –اّذاف درهاًي ؽاهل اتغاع هجذد ريِ  -

 .تذاتيز دارٍيي ٍ غيزدارٍيي ًذارد  -

واّؼ فَري فؾار پٌَهَتَراوظ فؾارًذُ تَعيلِ گذاؽتي واتتز تا عَراخ : جزاحي  –رٍػ ّاي هخقَؿ عثي  -

 تيي فضاي تيي دًذُ اي دٍم ٍ عَم در خظ هيذوالٍيىَالر ( 18ؽوارُ )تشري 

 گذاؽتي واتتز لَلِ عيٌِ ٍ تزلزاري عيغتن درًاص -

: ػَارك 

 اختالل در تثادل گاس -

 والپظ للثي ٍ ػزٍلي -

 (در ّوَتَراوظ)ّيپزٍلوي  -

 آتلىتاسي -

 آهثَلي ريِ -

 ػفًَت -

 

: رعتاري جوارتزد فزايٌذ 

 . تار در دليمِ تاؽذ  12-20تؼذاد تٌفظ  -

 .فذاّاي ريِ در ّز دٍعزف يىغاى تاؽذ  -

 .اًثغاط لفغِ عيٌِ لزيٌِ تاؽذ  -

 .عاػت آهَسػ دّيذ 2-1تيوار را تِ تٌفظ ػويك تا اعتفادُ اس اعپيزٍهتزي تؾَيمي ّز  -

 .العيَى دارد اٍ را تِ تٌفظ آرام تؾَيك وٌيذپزًٍتيچٌاًچِ تيوار ّي -

 خقَفيات تٌفظ -

 وٌتزل هىزر ػالئن حياتي -

 عوغ هىزر فذاّاي ريِ  -

 وٌتزل گاسّاي خَى ؽزياًي ٍ اؽثاع اوغيضى -

 ٍضؼيت راحت تزاي تغْيل تٌفظ -

 .دارٍ جْت درد در فَرت تجَيش لاتل وٌتزل اعت  -

 .ٍجَد ًذاؽتِ تاؽذ ػالئن غيز والهي درد  -

 .ظْار ًوايذ وِ درد واّؼ يافتِ اعت تيوار ا -

 

 



: تذاتيز پزعتاري ؽاهل 

 ضذ درد در فَرت لشٍم دادى دارٍي  -

 ٍضؼيت راحت -

 تزرعي ٍجَد اضغزاب ٍ تزط -

 دادى آراهثخؼ در فَرت لشٍم -

 ٍ آرام عاسيهاعاص  –رٍػ ّاي غيزدارٍيي جْت اس تيي تزدى درد هاًٌذ اًحزاف فىز  -

: آهَسػ ٍ تزخيـ

الگَي تٌفغي غيزهَثز ًاؽي اس درد لفغِ عيٌِ وِ تا تذاتيز السم الگَي تٌفغي تايذ تْثَد ياتذ تغَريىِ هَارد  -1

 .سيز را ًؾاى دّذ 

 .اس ػضالت ووىي در تٌفظ اعتفادُ ًؾَد  -2

 :اؽي اس گذاؽتي لَلِ عيٌِ وِ تا تذاتيز سيز تايذ واّؼ ياتذ درد ى -3

آهَسػ توزيٌات داهٌِ حزوتي تزاي عزف هثتال وِ جْت پيؾگيزي اس تزٍس هحذٍديت در داهٌِ حزوات ٍ 

( ٍرسؽْاي پاعيَ.)ػولىزد تيوار اًجام هي ؽَد وِ تقَرت اًمثاك ػضالت تاسٍيي هي تاؽذ 

( يزٍهتزي تؾَيمي جتوزيٌات تٌفغي ػويك ٍ اعتفادُ اس اط)ع واهل ريِ ّا آهَسػ ٍرسػ ّاي تٌفغي تزاي اتغا

 .تِ تيوار يادآٍر ؽَيذ وِ اس افزادي وِ ػفًَت تٌفغي ٍ آًفَالًشا دارًذ پزّيش ًوايذ  -4

 .تِ تيوار گَؽشد ؽَد تا تْثَد واهل اس فؼاليت پيَعتِ ٍ ؽذيذ خَدداري ًوايذ  -5

 (.ٍرتي وِ در تيوار ػَد وٌٌذُ تاؽذ در ؿ)راوظ آهَسػ ػالئن ٍ ًؾاًِ ّاي پٌَهَتَ -6


