
 

: عَارك تی حزوتی
عنَ ؽىغتِ را  رای درهاى تْتز ٍ عزیع تز ؽىغتگیب

تزای واّؼ  ّن تیوار خَد عالٍُ تزایي. تایذ تی حزوت وزد

اگز تا  تی حزوت هاًذى، .درد ععی در عذم تحزن دارد

 آعیةهزالثت درعت ّوزاُ ًؾَد، هی تَاًذ تاعج ایزاد 

ت تیوار یا تٌاتزایي السم اط. در توام دعتگاّْای تذى تؾَد

ت فحیح آگاُ تاؽٌذ تا چٌیي هزالثیي اٍ اس رٍؽْای هزالة

. ایزاد ًگزددعَارمی 

در ایي را تِ چٌذ هَرد اس ایي عَارك ٍ رٍؽْای رلَگیزی  

: وٌیذاس آًْا تَرِ 

 :لختِ در ٍریذ ّای عومی ایزاد 

 تا رذی در گزدػ خَى اعت وِ هعوَال هؾىل ایي یه

لزهشی ٍ  تَرم عاق، ٍ ،حغاط ؽذى در لوظ پؾت عاق پا

ایي عالئن در تا تَرِ تِ  .گزهی اًذام هؾخـ هی ؽَد

، تایذ فَرا تِ هزوش درهاًی اىالع فَرت ؽه تِ ٍرَد آى

.  دادُ ؽَد

ایزاد سخن فؾاری در احز تی حزوتی یا  
 :فؾار ًاؽی اس ٍعایل حاتت وٌٌذُ 

ٍارد آهذى فؾار تیؼ اس حذ تِ پَعت تِ خقَؿ 

   اعتخَاى ّغتٌذ، ّای تزرغتگی لغوتْایی وِ هزاٍر

احیِ تاعج تَاًذ تا هواًعت اس خًَزعاًی درعت تِ آى ىهی

سخن فؾاری یا سخن تغتز ایزاد ؽذُ ٍ  اس تیي رفتي علَلْا

. وٌذ

وِ هی تَاًذ تزای رلَگیزی اس تی حزوتی ىَالًی هذت 

هٌزز تِ تزٍس سخن ٍ ایزاد لختِ ؽَد، ععی در اًزام 

: دیداؽتِ تاػ تِ فَرت سیز فعالٍ غیز  ٍرسؽْای فعال

تا اعتفادُ اس دعتگیزُ تاالی عز تذى را تا حذ  .1

 . دیاهىاى تاال تثز

 .دیرا اس ًاحیِ هچ خن ٍ راعت ويّا  پا .2

یعی هفافل عالن را در هحذٍدُ ای وِ تِ ىَر ىة  .3

 .دی، تِ حزوت در آٍرحزوت هی وٌذ

    دام ــاى  در عنالت ٍ اًثغاه   اكــتا ایزاد اًمة .4

حزوت اس عغتی ٍ وَتاُ ؽذگی آًْا رلَگیزی تی

 :یذوي

تِ هٌمثل وٌیذٍ عنالت راى ٍ عاق پا ساًَ را  _الف

ط حاًیِ ًگِ داریذ ٍ ج 10تا 5 .عوت تؾه فؾار دّیذ

ایي وار را چٌذ تار  .اس ووی اعتزاحت تاس تىزار وٌیذ

. اًزام دّیذ

یِ حاى 10تا 5. عنالت تاعي ٍ ؽىن را هٌمثل وٌیذ_ ب

، ووی اعتزاحت وٌیذ ٍ در سهاى تیذاری داریذًگِ 

 . چٌذ تار ایي عول را تىزار وٌیذ 

 2حذالل ّز  تایذتزای رلَگیزی اس سخن فؾاری  .5

عاعت یىثار ٍمعیت تیوار در تغتز تغییز دادُ 

اس  هی تَاى تا اعتفادُ اس تؾىْای هَاد . ؽَد

  .وزدهیشاى فؾار ٍاردُ تز تذى ون 

ات ٍ ٍیتاهیي ث تِ ، هقزف هایعتغذیِ هٌاعة .6

هین هیشاى وافی در رصین غذایی هی تَاًذ تِ تز

.  عزیعتز مایعات پَعتی ووه وٌذ

در فَرت  ٍ عفًَت مایعات پَعتی 
 :اعتفادُ اس وؾؼ

 .ار اس وؾؼ پَعتی اعتفادُ هی وٌذدر فَرتی وِ تین

ّیچ گًَِ چیي خَردگی یا لغشؽی در تاًذاص هخقَؿ 

تار پَعت سیز  3ل تاؽذ ٍ رٍساًِ حذاق ًثایذوؾؼ 

در  .دوٌیهحافظ هچ پا ٍ تاًذٍى آؽیل پا را هعایٌِ 

فَرت احغاط درد یا عَسػ سیز تاًذاص پَعت ًاحیِ 

 را حغی یا حزوتی هؾىلد ٍ ّز ًَع یرا تزرعی وي

 . وٌیذفَرا گشارػ 

داؽتي اًذام ؽىغتِ  در فَرتی وِ تزای درهاى ٍ حاتت ًگِ

هحل لزار گزفتي  اس وؾؼ اعتخَاًی اعتفادُ هی ؽَد،

ٍ تِ عالئن  داریذتا هَاد مذعفًَی وٌٌذُ تویش ًگِ  را پیٌْا

تزؽح چزوی، حغاعیت ٍ لزهشی ًاحیِ تَرم، عفًَت هخل 



 

تا  ، درهاى هٌاعةایي عالئندر فَرت تزٍس . وٌیذ تَرِ

.  فالحذیذ پشؽه اًزام خَاّذ ؽذ

 :عَارك تٌفغی 

ی ٍ تی حزوتی تیؼ اس حذ هٌزز تِ تزوع تزؽحات تٌفظ

.  ای تٌفغی ٍ ایزاد عفًَت خَاّذ ؽذراِّ تغتِ ؽذى

ریِ  تاس ؽذى تٌفظ عویك ٍ عزفِ هؤحز هی تَاى تِ اًزامتا 

در فَرت ًیاس تزای . ووه وزدٍ خارد ؽذى تزؽحات ّا 

تْثَد عولىزد ریَی تا تزَیش پشؽه اس اوغیضى درهاًی 

تا تغییز ٍمعیت تیوار ٍ ٍارد وزدى . اعتفادُ هی ؽَد

خفیف تِ ًَاحی پؾت ٍ اىزاف ریِ ّا ًیش هی تَاى  مزتات

. تِ خزٍد تزؽحات ریَی ووه وزد

 :هؾىالت ادراری 

، دراس وؾیذُ ٍ ًاراحت تزای تیوار لزار گزفتي در ٍمعیت

هی تَاًذ هٌزز تِ تخلیِ ًالـ هخاًِ ؽَد ٍ تالی هاًذى 

عالٍُ تزایي گاّی .  حاًِ اس علل ایزاد عفًَت اعتادرار در م

سیاد هقزف ى تِ دلیل ؽزم اس ؽزایو خاؿ هایعات را تیوارا

ی الت ادرارــاد هؾهـــوِ ایي عاهل ًیش تِ ایذ ًوی وٌٌذ

.  ووه هی وٌذ 

تَفیِ تِ هقزف هایعات تِ هیشاى وافی ٍ الذام تِ دفع 

اد دفعی ووه هی عاعت تِ تخلیِ تْتز هَ 4تا 3ادرار ّز 

دفع ردى ٍ در فَرت تزٍس درد ٍ عَسػ حیي ادرار ن. وٌذ

. ادرار تِ فَرت ليزُ ليزُ تایذ تِ پشؽه اىالع دادُ ؽَد

.  ، تایذ ًاحیِ را تيَر واهل ؽغتؾَ دادپظ اس تخلیِ ادرار

 :هؾىالت گَارؽی  

تَاًذ هیًاهٌاعة  غذایی ًذاؽتي تحزن وافی ٍ رصین

.  هلِ یثَعت ایزاد وٌذهؾىالت گَارؽی اس د

فی هایعات ٍ رصین غذایی هٌاعثی وِ حاٍی همادیز وا

تاؽذ ٍ در عیي ایٌىِ  (اس لثیل عثشیزات ٍ هیَُ ّا)فیثز

، غذایی مزٍری را تِ تذى اٍ تزعاًذدلخَاُ تیوار اعت هَاد 

گَارؽی اس رولِ یثَعت  اس تزٍس هؾىالتهی تَاًذ 

ٍ هیَُ ّا در رصین گٌزاًذى عثشیزات . رلَگیزی وٌذ

 یات تِ س لثیل رٍغي سیتَى ٍ لثيغذایی ٍ افشٍدى هَادی ا

.  هیىٌذ رلَگیزی همذار وافی تا حذ سیادی اس ایي هؾىل

در هزاوش تَاًثخؾی ٍ  اًزام فعالیتْای تاس تَاًی ٍ ًَتَاًی

،  تعذ اس تزهین اعتخَاى ؽىغتِ تِ تاسگؾت فیشیَتزاپی

فل تِ حالت ىثیعی ووه خَاّذ تَاى ىثیعی عنالت ٍ هفا

. دوز

 

 

 

 

  
تیوارعتاى عیٌا 

هت عالوویتِ آهَسػ 

   

عَارك ًاؽی اس  
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