ًکبت آهَسؽی:

ًبرعبیی قلجی چیغت؟
ًبرعبیی قلجی ثِ دلیل ػذم تَاًبیی قلت در پوپبصکبفی خَى
ثزای رفغ ًیبس ثبفتْب ثِ اکغضى ٍ هَاد هغذی ایجبد هی ؽَد

ااس قزارگزفتي در هؼزض َّای خیلی عزد ٍ یب گزم خَدداری

فؼبلیت ٍاعتزاحت:
.ثِ



تَصیِ هی ؽَددرهزحلِ حبد ،درؼَل رٍس اعتزاحت کبفی

کيید ٍ درَّای عزد رٍی ثیٌی ٍ دّبى خَدرا ثب ؽبل گزدى

دًجبل ًبرعبیی قلجی احتقبى ٍ پزخًَی ٍریذّبی ریَی ٍ

داؽتِ ثبػید ٍ درس هبى اعتزاحت  ،ثزای کبّؼ تٌگی ًفظ ثْتزاعت

ثپَؽبىید ٍلجبط گزم ٍهٌبعت اعتفبدُ کيید .ثْتزاعت فؼبلیت

عیغتویک ایجبد هی ؽَد.

عز تخت  20الی  30عبًتی هتز ثبال ثزدُ ٍ در حبلت ًؾغتِ یب ًیوِ

خَدرا در هَقؼی اس رٍس کِ َّا هؼتذل اعت اًجبم دُ ید .

ًؾغتِ قزار ثگیزیذ.

ًکبت آهَسؽی درارتجبغ ثب دارٍّب:

ػالئن ثیوبری:


تٌگی ًفظ ثِ ٌّگبم دراسکؾیذى ٍ تٌگی ًفظ

حولْبی ؽجبًِ.


عزفِ خؾک یب هزؼَة ٍ،جَد خلػ کف آلَد ٍ گبّی



در صَرتی کِ در حبلت دراسکؼ دچبرتٌگی ًفظ هؾَیذ

ثْتزاعت لجِ تخت ثٌؾیيید ٍ پبّبی خَد را آٍیشاى رٍی صٌذلی قزار



دادُ ٍ دعتْب ٍ عز خَد را رٍی هیش ثبالی تخت قزار دّیذ.

صَرتیکِ کوتز اس  60ظزثِ در دقیقِ ثَد ثِ پشؽک خَداؼالع

صَرتی رًگ ،گیجی  ،خغتگی ٍاظؽزاة،افغزدگی ،تؼزیق،ثی
قزاری  ،عیبُ ؽذى لجْب ٍ ًبخٌْب ،پَعت عزد ٍرًگ پزیذُ.



ادرارؽجبًِ ٍرم دعتْب ٍ پبّب کِ ثِ صَرت

گَدگذارثبؽذ


افشایؼ ٍسى ثِ ػلت تجوغ هبیغ درثذى.ثشرگی کجذ
 ،هؾکالت گَارؽی هثل ثی اؽتْبیی  ،عَءّبظوِ،



هی تَاىید پظ اس کٌتزل ؽذى ثیوبری ،فؼبلیت خَد را ثِ

آّغتگی ٍ ثبکوک دیگزاى ؽزٍع کي یدٍکن کن آًزا افشایؼ
دُ ید .



رٍػ ّبی درهبى ًبرعبیی قلت :

اعبط درهبى ًبرعبیی قلت ثز هجٌبی اعتزاحت  ،درهبى
دارٍیی ٍ رصین غذایی اعتَار اعت.
1

ىثط خَد را کٌتزل کي یدٍ در

حتوب قجل اس هصزف آى

دُ ید .


ثِ ػالین هغوَهیت ثب دیگَکغیي هبًٌذ ثی اؽتْبیی ،

گیجی ،تَْع ٍ اعتفزاؽ  ،خغتگی ٍاختالالت ثیٌبیی تَجِ داؽتِ
ثبػید ٍدر صَرت ثزٍس ایي ػالین ثِ پشؽک هزاجؼِ ًوبیید .

ثزای جلَگیزی اس عزگیجِ تغییز ٍظؼیت اس ًؾغتِ ثِ

ایغتبدُ ثبیذ ثِ آّغتگی صَرت گیزد.

یجَعت



درصَرتیکِ دیگَکغیي هصزف هی کيید



پظ اس ّز ثبر فؼبلیت کوی اعتزاحت ًیبس هی ثبؽذ.



هی تَاىید در ٍرسؽْبیی چَى پیبدُ رٍی ،ؽٌبٍدٍچزخِ

عَاری ؽزکت داؽتِ ثبػ یدٍدرصَرتی کِ قبدر ثِ تحول فؼبلیت
ًیغتیذ  ،ثالفبصلِ آى را هتَقف کيید .
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هصزف ّوشهبى دیگَکغیي ثب ثزخی اس هَادغذایی پزفیجز

هبًٌذ عجشیجبت خبم هیَُ ّب ،عجَط  ،دارٍّبی آًتی اعیذ (ؽزثت
هؼذُ)دارٍّبی ظذاعْبل ٍ هلیي ّب ثبػث کبّؼ جذة
دیگ.کغیي هی ؽَد ،ثٌبثزایي اس هصزف ّوشهبى آًْب خَدداری
ؽَد.



درصَرت هصزف دارٍّبی ادرارآٍر هبًٌذالسیکظ
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تَصجِ هی ؽَد ایي دارٍّب دراثتذای صجح هصزف ؽَد.





ٍسى ٍفؾبرخَى رٍساتِ کٌتزل ؽَد.

گَؽتْبی آهبدُ ٍغذاّبی کٌغزٍ ؽذُ  ،عَعیظ ّ ،وجزگز ،اًَاع



ؽوبثبیغتی اس ػَارض ایي دارٍّب اسجولِ  :گیجی ً،جط

عظ ّب ،تزؽی ،ؽَرّب ،ادٍیِ جبت ٍ ثزخی پٌیزّب هی ثبؽذکِ

.

ًبهٌظن  ،ؽلی ػعالًی  ،کزختی ٍ هَرهَر ؽذى دعت ٍپب ،اعْبل،

السم اعت اس خَردى آًْب خَدداری ؽَد.

آهَسػ عالهت

تَْع ٍ درد ؽکوی  ،خؾکی دّبى  ،تؾٌگی سیبد ،تت  ،ظؼف ٍ



خغتگی اؼالع داؽتِ ثبػید .

کوتزًوبیید ٍ.اسهصزف هَاد هحزک هبًٌذ :قَُْ  ،هَادحبٍی کبفئیي،



ثِ صَرت دٍرُ ای جْت اًذاسُ گیزی عذین ٍ پتبعین

هَادغذایی ثبعذین فزاٍاى ؽبهل :گَؽت ًوک عَدؽذُ ،

ؽوبثبیذتؼذادٍػذُ ّبی غذایی خَدراثیؾتز ٍحجن آى را

الکل ٍعیگبر خَدداری ًوبیید .


ثبًظز پشؽک هحذٍدیت هبیؼبت را رػبیت ًوبیید .



درصَرت هصزف دارٍّبی ظذاًؼقبد هثل ٍارفبریي



جْت رفغ خؾکی دّبى درهَاردی کِ هبیؼبت ثِ یک ًٍین



بهتزیه سمان مصزف داري هىگام عصز است

لیتز دررٍس هحذٍدهی ؽَد ،هی تَاى اس آة ىثبت عفت ٍ آداهظ



باتًجه به ایىکه غذا ممکه است بز جذب داري تاثیز بگذارد  ،داري

ثذٍى قٌذ اعتفبدُ کزدٍیب،ؽغتؾَی دّبى اًجبم ؽَد..

خَى ثِ پشؽک هزاحؼِ ًوَدُ ٍ آسهبیؼ اًجبم دُ ید .

بهتز است ویم ساعت قبل یا یک ساعت بعد اس غذا مصزف شًد.




کىتزل مکزر سطح INRتارسیدن به سطح ثابت مًردوظز.
هزگش ديس داري سزخًد کم یا سیاد وشًد..

تغذیِ:

ثیوبرعتبى عیٌب



کٌتزل ٍسى رٍساًِ ثبیغتی اًجبم ؽَد ّ.زرٍس صجح یک

عبػت هؾخص پظ اس تخلیِ هثبًِ ٍسى خَد راکٌتزل کٌیذ ٍ
ّزگًَِ افشایؼ ٍسى ًبگْبًی ثِ هیشاى ( )1/4-0/9کیلَگز م در رٍس
یب()2/5-2/3درػزض یک ّفتِ راگشارػ کٌید .

تَصیِ هی ؽَدًوک هصزفی در هَادغذایی ثِ یک گزم دررٍس
هحذٍد ؽَد  ،یؼٌی ثِ ٌّگبم ؼجخ ٍ صزف غذا ثِ آى ًوک اظبفِ

ثزای جلَگیزی اس ػفًَتْبی تٌفغی اس رفتي ثِ هحل ّبی آلَدُ ٍ

ًکيیدٍ اس هصزف غذاّبی ًوک دار ًیش خَدداری ًوبی ی د .جْت

ؽلَؽ ٍتوبط ثب افزاد ػفًَی خَدداری کٌیذ.

خَػ ؼؼن کزدى غذا ّب هی تَاى اس آثلیوَ ،گیب ّبى هؼؽزهثل

تشریق عبلیبًِ ٍاکغي اًفَالًشا در اثتذای پبییشثزای ؽوب تَصیِ هی

هیخک ،فلفل فزًگیٍ ،هزکجبت اعتفبدُ کزد.

ؽَد.
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ًبرعبیی قلجی چیغت؟

