تعزیف:

درهاى:

تِ تجوع هایع در پزدُ ّای اطزاف للة گفتِ هی ضَد وِ

)1درهاى دارٍیی (تز اساس تیواری سهیٌِ ای هَجَد وِ

تِ دًثال ًارسایی للثی ،سزطاى ّا ٍ جزاحی للة ،ضزتِ ٍ

سثة تجوع هایع ضذُ تاضذ)

هزالثت ّای لثل اس عول:

یا خًَزیشی تِ ٍجَد هی آیذ .ایي پزدُ ّا در حالت طثیعی

)2در هَاردی وِ ٍجَد هایع سثة فطار سیاد تز للة ضذُ

)1گزفتي رضایت ًاهِ

ووتز اس  50هیلی لیتز هایع دارد وِ ایي همذار ون هایع تِ

تاضذ ٍ عولىزد آى هختل ضذُ تاضذتایستی هایع تخلیِ

 )2تَجِ داضتِ تاضیذ وِ هوىي است تیوار تعذ اس عول،

واّص اصطىان للة ووه هی وٌذٍ .لی افشایص هیشاى

ضَد ایي عول تصَرت غیز جزاحی (خارج وزدى هایع اس

لَلِ ّایی تِ اٍ ٍصل تاضذ وِ تایذ هَاظة تاضیذ وِ لَلِ ّا

ایي هایع تاعث تاال رفتي فطار در پزدُ ّای اطزاف للة هی

داخل پزدُ اس طزیك ٍارد وزدى سَسى تِ هحفظِ )یا تِ

وطیذُ ًطًَذ ٍ تیزٍى ًیایٌذ

ضَد در ًتیجِ للة را تحت فطار لزار هی درّذ ٍ تاعث

ضىل جزاحی اًجام هیپذیزددر طی ایي عول ًَار للة ٍ

 )3لطع هصزف سیگار ٍ دخاًیات لثل اس عول جزاحی در

هطىالت سیادی هی ضَد.

فطار هزیض وٌتزل هی ضَد .

تشرگساالى

در صَرت ٍجَد هایع تِ همذار سیاد یه لَلِ داخل ویسِ
هی گذارًذ تا هایع ٍ تزضحات خارج ضَد تعذ هایع را تزای
تزرسی ٍ تطخیص تِ آسهایطگاُ هی فزستٌذ.
در صَرت تىزار هجذد ایي تجوع هایع در ویسِ ،جزاح
هجثَر هی ضَد طی عولی تخطی اس اطزاف للة را تزدارد
تا ایي هایع تتَاًذ تِ حفزُ ضىن تزیشد ٍ اس آًجا تَسط
سیستن لٌفاٍی تذى جذب ضَد.

عالین تیواری:
 )1احساس پزی ٍ سٌگیٌی وزدى در لفسِ سیٌِ
 )2درد ضذیذ ٍ هثْن لفسِ سیٌِ
 )3تَرم ٍ تزاهذگی ري ّای گزدى
 )4تٌگی ًفس
 )5ایجاد تغییزات در فطارخَى(افت فطارخَى
)6در هَارد ضذیذ ضَن للثی ٍ هزي
رٍش ّای تطخیصی:
 )1رادیَلَصی لفسِ سیٌِ
ًَ )2ار للة
)3اوَ واردیَ گزافی دلیمتزیي رٍش ارسیاتی ٍجَد هایع
ٍتزرسی اثزات آى)هیثاضذ.

 )4گزفتي عىس اس لفسِ سیٌِ ٍ ًَار للة ٍ آسهایص خَى
 )5چه وزدى عالین حیاتی تیوار
 )6آهادُ وزدى تیوار تزای اتاق عول ٍ اتاق ریىاٍری

هزالثت ّای تعذ اس عول جزاحی:
)1چه وزدى عالئن حیاتی تِ طَر هىزر در صَرت داضتي
تة الذاهات السم صَرت گیزد ٍ پشضه خَد را جزیاى لزار
دّیذ
 )2دارٍ ّا را تِ هَلع هصزف ٍ در صَرت دیذى ّزگًَِ
هطىل تِ دًثال هصزف دارٍ پشضه خَد را در جزیاى لزار
دّیذ
 )3در صَرت داضتي تٌگی ًفس ٍ هطىالت تٌفسی تِ
پشضه هزاجعِ وٌیذ .
 )4تایذ تیوار تا حوایت وزدى ًاحیِ عول الذام تِ سزفِ
وزدى ٍ خارج وزدى تزضحات وٌذ
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