
 

  
 مزاقثتُای پًستی

پًست را تحزیک کىد ي تاعث قالة گچی ممکه است 

 شکىىدگی آن گزدد

سعی وکىید پًست سیز گچ  را تکیچیدیایه کچار ممکچه     

اسچچت سچچثة شچچکىىدگی پًسچچت ي ایدچچاد س چچ  پ چچتی  

شًدی ارش تا ًَای سزد سیًار ت کیه مچی یاتچدیتزای   

 اراودن پًست اشیا تیش را در سیز آن فچزي وکىیچدیخُت   

وٍ دار گچ  را  خلًگیزی اس تزيس س   لثٍ َای تیش ي دودا

 تا پارچٍ ای تمیش تپًشاویدی

گ  را  یک وگٍ دارید اما آن را تا پالستیک یا میمع 

وپًشاویدیسیزا سثة مزؼًب شدن پًست يگچ  ي وزمچی   

 آن می شًد تىُا در معزض خزیان ًَا قزار دَید

 

تزای میاَدٌ س   یا مىؽقٍ فیار ي تزؼچز  ومچًدن آن   

پششک ممکه اسچت گچ  را اسيسچػ تزیچدٌ یچا دریچچٍ       

ایداد کىد اگز سیز دریچٍ مًخًددرگ  س چ  یچا تهیچٍ    

 تًد تعًیط پاو مان ريساوٍ ای آن ظزيری است

زشح چزکی کٍ تعداس گ  گیزی تًَای وامؽثًع گ  يت

تاعث تغییز روگ گ  شچًد اس عالمچ  عنًوچت اسچت تچٍ      

تًَای اؼزا  گ  روگچی شچدن آن وقچاغ گچزا مىچاؼ       

فیارتغییزات روگ ي درخٍ حزارت پًست تًخٍ ي آوُا 

 را تٍ پششک گشارش کىید

اگز دریچٍ ريی گ  تچا پاو چمان فیچاری ت چتٍ شچدٌ اس      

 تاسکزدن آن خدا  ًدداری ومامیچد سیچزا مًخچة تچًرا    

تافت سیز آن ي ایداد س مدر پًست اؼزا  لثٍ َای آن 

می گزدد مىاؼقی اس ععًکٍ در دا ل گ  قزار وگزفتچٍ  

است را ش تٍ ي  یک وماییدتٍ گًوٍ ای کٍ گ   یس 

شک تٍ شدن گ  راتٍ پششک اؼالع دَیچدیتالش   ویًدی

 وکىید کٍ آن را  ًدتان ثاتت کىید

 

 رصی  غذایی

اس آودا کٍ تزمی  استهًان ویاس تٍ کل ی  دارد لذا غذاَای 

 حايی کل ی  مثل لثىیات را َزگش فزامًش وکىید

سیادٌ ريی در مصز  لثىیات تٍ يیشٌ شیز مًخة تیچکیل  

 سىگ کلیٍ می شًدی

فزايان تىًشچید تادچچار سچىگ کلیچٍ ویچدٌ ي دفچع       مایعات 

 راحتی داشتٍ تاشیدی

خُت خلًگیزی اس اخاتت مشاج سهت ي یثًست سثشی ي 

 میًٌ خات مصز  کىیدی

 عالم  َیدار

درصًرت تزيس َزیک اس عالم  سیز در ععچًگ  گزفتچٍ   

شچچدٌ َزچچچٍ سچچزیعتز تچچٍ پششچچک  چچًد يیچچا وشدیکتچچزیه    

 درماوگاٌ مزاخعٍ وماییدی

تا اقدامات گنتٍ شدٌ کچاَ  ویافچت ي تزؼچز      تًرا اگز

 وید
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 تاسکزدن گ 

التیاا شک تگی ممکه است تٍ چىچد َنتچٍ تچا چىچد مچاٌ      

سمان ویاس داشتٍ تاشدیسیزا تیکیل تافت استهًاوی خدید 

 ي سنت ي متزاک  شدن آن ویاس تٍ سمان سیادی داردی

مهصچً  گچ  ویچش تچًرا قاتچل       گ  تا استنادٌ اس يسیلٍ

تًخُی در ععًتاقی می ماود کٍ تاتلىد وگٍ داشته ععً 

 تا سمان تزگیت قدرت وزمال ععالوی تزؼز  می شًد

ععً گ  گزفتٍ شچدٌ ومچی تًاوچد تالفاصچلٍ تعچد اس تچاس       

کزدن گچ  فیچارَای وزمچال را تحکچل کىچد ي تایچد تچٍ        

 تدریح تٍ فعالیتُای وزمال تزگزدد

  تًدٌ تٍ علت عچدا ااسچتنادٌ اس آن   ق متی کٍ دا ل گ

ظعیف ي سنت است ي معمًال  یچک ي پًسچتٍ پًسچتٍ    

شدٌ است لذا تاید تٍ آرامی ش تیچً ي تًسچیلٍ لًسچیًن    

 َای چزب کىىدٌ وزا شًد

 اس ساییدن ي  زاشیدن پًشت اکیدا  ًدداری کىید

تًخٍ داشٍ تاشید کٍ تٍ تدریح تٍ فعالیچت َچای ؼثیعچی    

 .َمییگی تزگزدید

 سیاٌ شدن اوگیتان

 کاَ  تًاوامی در حزکت دادن اوگیتان

يخًد ح ُای غیز ؼثیعی کاَ  حس روگ پزیدگی 

 ي سزدی ععً

 درد مدايمی کٍ تا میکه کاَ  ومی یاتد

درد در َىگامی کٍ اوگیتان را تٍ کمک دست سال  

  ًد ي یا فزد دیگز عمدا تٍ ؼز  پیت    می کىید

تی در تاالی درد شدید ي تزيس اح اس حالت سن

 تزخ تگی َای ات هاوی 

اح اسا حالت داغی در واحیٍ سیز گ  کٍ می تًاود 

 حاکی اس التُاب تافت سیزگ  تاشد

 شل شدن گ  کٍ تٍ دیىال تحلیل ععالت سیز گ  تاشد

اح اس سزدی ي روگپزیدگی )مایل تٍ سنید( شدن 

 پًست
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