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هی کٌذ هبًٌذ حفبظت اص دستگبُ  ایفبسالهت اًسبى ی دسهْنساسیستَى فقشات ًقص ّبی هْن ة

.  ...عصجی هشکضی، هحل اتصبل اًذام ّبی ثذى ٍایجبد تکیِ گبُ ثشای فعبلیت ّبی اًْب ٍ 

هجوَعِ هْشُ ّبی ثِ هْشُ گشدًی، دٍاصُ هْشُ پطتی، پٌج هْشُ کوشی ٍ ّفتستَى هْشُ ّب اص 

، ایجبد  ّن چسجیذُ خبجی ٍ دًجبلیچِ تطکیل یبفتِ کِ ثب تَجِ ثِ ساثطِ ّوبٌّگ ایي اجضا

. آصسدگی دس یک جضء اثش ثسیبس صیبدی ثش اجضای دیگش هی گزاسد

ًظش گشفتِ ضذُ ٍ توشیٌبتی کِ دس ایي ًَضتبس ایي هجوَعِ ثِ عٌَاى سبختبسی یکپبسچِ دس 

هی تَاًذ ثش عولکشد کل ستَى فقشات اثش هثجت خَد سا اعوبل کٌذ، الجتِ ثبیذ  ضًَذهعشفی هی 

خبطش ًطبى کشد ٍیژگی ّبی سبختبسی ستَى هْشُ ّب آى سا دس هعشض آسیت ّبی گًَبگًَی قشاس 

. استدسهبى ّبی تخصصی  ٍ هی دّذ کِ ًیبصهٌذ ثشسسی ّبی دقیق

س ایي توشیٌبت سعی ثش آى است کِ سالهت هْشُ ّب ثیطتش دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ قبثل اجشا د

هحذٍدیت ّبی صهبًی ٍ هکبًی ثبضذ، پس دس  یيثشای ّوِ افشاد ٍ توبهی سٌیي ٍ ثب کوتش

یب آصسدگی دس ایي سبختبس پش اسصش ثب پضضک هتخصص صَست ٍجَد ّشگًَِ آسیت 

 .کٌیذٍتشاپیست خَد هطَست ٍفیضی

سِ ثبس ٍ ّش ًَثت  یثیطتش جٌجِ تقَیتی داسًذ ٍپیطٌْبد هی ضَد سٍص 11تب  1توشیٌبت ضوبسُ 

ّن ثیطتش جٌجِ کططی داسد ٍ پیطٌْبد هی ضَد ٍظعیت تب صداتوشیي دٍ .دُ ثبس تکشاس ضًَذ

 .ثبًیِ ًگِ داضتِ ضَد 30جبی هوکي ٍ ثیطیٌِ 

هْوی ثش تقَیت ععالت ثجبت دٌّذُ ایي توشیي ثب ٍجَد سبدگی، اثش : دم  ٍثبصدم عویق .1

لگٌی داسد ٍثِ ٍسٍد َّا ثِ ثخص ّبی ثیطتشی اص سیِ کوک  –ستَى هْشُ ّب، ضکوی 

هی کٌذ تب عالٍُ ثش آساهسبصی رٌّی، دس ّش دم اکسیژى ثیطتشی جزة ثذى ٍ دی 

اکسیذ کشثي ثیطتشی ًیض دفع گشدد، پیطٌْبد هی ضَد ثب تکشاس، جبیگضیي الگَی تٌفس 

 .سددسطحی گ



 
، صاًَّبیتبى سا خن کشدُ ٍکف پبّبسا سٍی صهیي ثگزاسیذ، دساص ثکطیذ (ثِ پطت)طبقجبص .2

ثِ آساهی سعی کٌیذ کوش خَد سا ثِ صهیي ثچسجبًیذ ، اگش احسبس هی کٌیذ ایي کبس 

ثشایتبى هطکل است یک یب دٍ دست سا دس ّویي ٍظعیت صیش کوش قشاس دادُ تب ساٌّوبی 

 د فطبس ٍاسد کٌیذ خَثی ثشای کٌتشل حشکت ثبضذ ٍ سعی کٌیذ ثب کوش ثِ دست خَ

 
ثخَاثیذ ٍ سعی کٌیذ ثبسي ( طبقجبص ثب صاًَی خن)دس ٍظعیت پیطیي: توشیي پل صدى .3

 خَد سا اص سٍی صهیي ثلٌذ کٌیذ

  

دس ٍظعیت طبقجبص ثب صاًَ خن، سعی کٌیذ ثِ آساهی صاًَّبی کٌبس ّن قشاس گشفتِ سا ثِ  .4

ّب ًجبیذ اص سٍی صهیي ثلٌذ الصم است دقت کٌیذ دس ایي توشیي ضبًِ طشفیي ثچشخبًیذ،

 ضًَذ ٍ توشیي حتوب ثبیذ ثِ آساهی اًجبم ضَد



 
طبقجبص ثخَاثیذ ٍ سعی کٌیذ دس حبلی کِ یک پب صبف است، پبی دیگش سا ثِ آساهی داخل  .5

ضکن ثیبٍسیذ، ایي توشیي سا ثب پبی دیگش تکشاس کٌیذ، سپص ّش دٍ پب سا ثِ داخل ضکن 

 ثجشیذ

a.  یب دسدًبک است دس سٍصّبی ًخست ّشدٍ پب خن اگش اًجبم ایي توشیي سخت ٍ

داخل ضکن ثشدُ ضًَذ، ثب  ثبضٌذ، یک پب سپس پبی دیگش ٍ دس پبیبى ّش دٍپب ثِ

ثْجَد عالئن ٍ تقَیت ععالت ، توشیي ثِ صَست اصلی خَد کِ دس اثتذا آٍسدُ 

 ضذُ پیطشفت هی یبثذ 

  

ت سش شحکٌیذ، دستْب سا ثِ  ثِ پطت ثخَاثیذ ٍ صاًَّب سا خن: توشیي دست ٍپبی هخبلف .6

سوت دیگش آسًج ی یک سوت ٍ ثیٌذاصیذ، سعی کٌیذ صاًَ اُثشدُ ٍ ٍصى سش سا ثش سٍی اى

تبى سا ثِ ّن ًضدیک کٌیذ،ثب دست ٍ پبی هخبلف دیگش ّن ّویي توشیي سا تکشاس ثذى

ی کٌیذ، دس اجشای ایي توشیي الصم است هَاسد صیش سا سعبیت ًوبییذتب آسیجی ثِ هْشُ ّب

 :گشدًی تبى ٍاسد ًطَد

a. ّب دس پطت سش قفل ضًَذ چَى فطبس صیبدی ثش هْشُ ّبی  الصم ًیست دست

، پس ثب قشاس دادى دستْب پطت سش ثشای تحول ٍصى سش، گشدًی هی آٍسًذ

 سالهت هْشُ ّبی گشدًی حفظ هی گشدد

b.  دس ایي توشیي ًیبصی ثِ سسبًذى آسًج ٍ صاًَی هخبلف ثِ ّن ًیست ٍ جذا ضذى

 کوی خن ضذى ساى کبفی است کتف  ٍ



 
ثخَاثیذ ٍ سعی کٌیذ یک پبی خَد سا کوی اص صهیي ثلٌذ کشدُ ٍ دس ( دهش)ثش سٍی ضکن  .7

 ساستبی ثذى ثکطیذ، ایي توشیي سا ثب پبی دیگش تکشاس کٌیذ

 

 
دس صَست احسبس دسد دس صاًَّب، یک حَلِ یب هلحفِ صیش صاًَّب قشاس : توشیي خیض گشثِ  .8

 دّیذ

a. قشاس ( فبصلِ ثیي دست ّب ٍ پبّب ثب عشض ضبًِ)ّبس دست ٍ پبدس ٍظعیت چ

ثگیشیذ، ثذٍى حشکت دس دستْب ٍ پبّب، سعی کٌیذ کل ستَى هْشُ ّب سا ثب سوت 

ثبال ثکطیذ ٍ اجبصُ دّیذ سش ثِ آساهی سٍ ثِ پبییي حشکت کٌذ،ثِ عجبستی یک 

تیي ٍ پس اص کوی هکث ثِ ٍظعیت ًخس قَس گشد دس طَل هْش ّب ایجبد کٌیذ

 ثبصگشدیذ

b. ثِ آساهی کوش ٍ پطت سا ثِ آساهی ثِ پبییي ساًذُ ٍ گشدى سا کوی ثبال ثیبٍسیذ 

، ثِ طَسی کِ گَدی ایجبد ( قَس ایجبد ضذُ دس توشیي ثبال سا ثشعکس هی ضَد)

ٍ پس اص کوی هکث ثِ حبلت اٍلیِ خَد  ضذُ دس کل ستَى هْشُ سا احسبس کٌیذ

 ثشگشدیذ

 

 



 

 

ٍ پب قشاس ثگیشیذ ٍ توشیٌبت سا اص سبدُ ثِ سخت ٍ دس حذ تَاى دس ٍظعیت چْبس دست  .9

 :اًجبم دّیذ

a. ثب ّل دادى ضبًِ ثِ جلَ کوی دس اهتذاد  دست خَد سا ثلٌذ کٌیذ ٍسعی کٌیذ  کی

 .کطص سا احسبس کٌیذ

b.  ثب ساًذى پب دس ساستبی لگي کوی کطص سا یک پبی خَد سا ثلٌذ کٌیذ ٍ سعی کٌیذ

 .دس پْلَ ٍ پب احسبس کٌیذ

c.  دست ٍپبی هخبلف سا ثلٌذ کٌیذ ٍ دس ساستبی ثذى کوی دس جْت هخبلف ّن

 .ثکطیذ

هیضاى کطص دس ّش یک اص اجضا ًجبیذ ثِ اًذاصُ ای ثبضذ کِ دس کوش ٍ پطت 

 .چشخطی ایجبد کٌیذ

 

ٍ هیضاى  دس ایي دٍ توشیي حشکتی دس گشدى سخ ًوی دّذالصم ثِ رکش است، .10

پیطٌْبد  اطویٌبى اص دسست اًجبم دادى توشیيثشای  س کن ثَدُ ٍایفطبسٍاسدُ ثبیذ ثس

ٍ ًگبُ خَد سا دس توبهی طَل توشیي ثش  هی ضَد ثِ ًقطِ ای دس سٍثشی خَد توشکض کٌیذ

 .ّوبى ًقطِ ًگِ داسیذ

a.  ِلجِ تخت یب صٌذلی ثٌطیٌیذ ٍ ، دٍ دست خَد سا ثش سٍی پیطبًی قشاس دادُ ٍث

آساهی ثِ سٍ عقت فطبس ٍاسد کٌیذ،ثب سش دس ثشاثش ایي ًیشٍ هقبٍهت کٌیذ ٍ 

 .ًگزاسیذ سشتبى ثِ عقت حشکت کٌذ 



b.  دٍ دست سا دس پطت سش قالة کشدُ ٍ ثِ آساهی سٍ ثِ جلَ فطبس آٍسدُ ٍ سعی

 الت ًبحیِ گشدًی هبًع حشکت سش ضَیذکٌیذ ثب اًقبثط عط

 
ثْتش است ایي توشیي سا سٍثشی آیٌِ اًجبم دّیذ تب اص اجشای دسست توشیي  .11

 .هطوئي ضَیذ

a.  ِیک دست خَد سا دس کٌبس سش ٍ ثبالی گَش خَد قشاس دّیذ ٍ سعی کٌیذ ث

آساهی ثب دست ثشای ّل دادى سش ًیشٍ ٍاسد کٌیذ ، ثب اًقبثط ععالت ًبحیِ 

دس ثشاثش جبثجبیی سش هقبٍهت کٌیذ، دس ایي توشیي ّیچ حشکتی دس  طشفی گشدى

 .سش اًجبم ًطذُ ٍ سش دس سسبتبی هیبًی خَد ثبقی هی هبًذ

b. ایي توشیي سا ثب دست دیگش دس سوت هقبثل تکشاس کٌیذ 

 

ثب فبصلِ سٍثشٍی هیض یب صٌذلی ایستبدُ ٍ لجِ آى سا ثب دٍ دست ثگیشیذ، ثِ جلَ  .12

ضبًِ ّب ثبالی سش ٍ دس اهتذاد ستَى هْشُ ّب قشاس ثگیشًذ،پطت خن ضَیذ تب جبیی کِ 

 . ثبًیِ دس ایي ٍظعیت ثوبًیذ 30خَد سا صبف کٌیذ ٍ تب 

 

 فیضیَتشاپیست فذساسیَى پضضکی ٍصضی/صیٌت ٍاضقبًی 


