سیستم تىفسی:

سالمىدی

عضالت ٍِٗ در تمٛیت آٟ٘ب ٔؤثز ٔی ثبؽٙذ .ث ٝایٗ ٔٙظٛر ثبیذ

عبِٕٙذی یه فزایٙذ عجیعی اعت  ٚؽبُٔ تغییزاتی اعت و ٝثٝ

در عٙیٗ پیزی ث ٝعّت وبٞؼ لذرت عضالت تٙفغی ،عفت  ٚعخت

عضالت ایٗ ٘بحی ٝرا عفت  ٚعپظ ؽُ وٙیذ .ایٗ وبر را  20ثبر در

ٔزٚر سٔبٖ اس اثتذای تِٛذ در ع َٛس٘ذٌی فزد رخ ٔی دٞذ.

ؽذٖ لفغ ٝعی ،ٝٙتجبدَ ٌبسٞبی تٙفغی ( اوغیضٖ  ٚدی اوغیذ

رٚس  ٚثٔ ٝذت  10ؽٕبر ٜا٘جبْ دٞیذ .ایٗ عضالتٕٞ ،بٖ عضالتی

ٔتٛعظ ع َٛعٕز در ا٘غبٟ٘ب ٘غجت ثٌ ٝذؽت ٝافشایؼ یبفتٝ

وزثٗ) وبٞؼ ٔی یبثذ ٕٞ ٚچٙیٗ در ایٗ عٙیٗ تٛا٘بیی فزد ثزای ا٘جبْ

ٞغتٙذ و ٝثزای جٌّٛیزی اس خزٚج ادرار اس آٟ٘ب اعتفبدٔ ٜی وٙیذ ٚ

اعت ث ٝعٛری و ٝدر  100عبَ پیؼ ٔتٛعظ ع َٛعٕز  47عبَ

عزفٞ ٝبی عٕیك ٔ ٚؤثز اس ثیٗ ٔی رٚد.

آٟ٘ب را عفت ٔی وٙیذ تب جّٛی خزٚج ادرار را ثٍیزیذ.

عالیٓ :ؽبُٔ خغتٍی  ٚتٍٙی ٘فظ ثب فعبِیت سیبد  ٚعذْ خزٚج

تًجٍ داضتٍ باضید بٍ علت کاَص عملکسد کلیٍ َا َیچ دازيیی زا

ثٛد ٜأب در حبَ حبضز ثٝ

 77/8عبَ رعیذ ٜاعت .ثٙبثزایٗ

جٕعیت افزاد ٔغٗ ر ٚث ٝافشایؼ اعت .در آٔزیىب در
پیؼ جٕعیت افزاد عبِٕٙذ تٟٙب

 50عبَ

ٔ 3یّی٘ ٖٛفز ثٛد ٜاعت وٝ

او ٖٛٙثٔ 33 ٝیّی٘ ٖٛفز افشایؼ یبفت ٝاعت.
عالٔتی افزاد عبِٕٙذ ث ٝفبوتٛرٞبی فیشیىی ،رٚا٘ی ،اجتٕبعی،
التقبدی ٔ ٚحیغی ٚاثغت ٝاعت .در فزایٙذ عبِٕٙذی یه عزی

تزؽحبت ث ٝعّت وبٞؼ لذرت عزفٔ ٝی ثبؽذ.
ثزای وبٞؼ ایٗ عالیٓ ا٘جبْ ٚرسؽٟبی ٔٙظٓ ،اجتٙبة اس وؾیذٖ
عیٍبرٔ ،قزف ٔبیعبت ثٔ ٝیشاٖ وبفی  ٚجٌّٛیزی اس اثتال ث ٝعف٘ٛت
ٞبی تٙفغی  ٚعذْ لزار ٌزفتٗ در ٔحیغٟبی آِٛدٔ ٜفیذ ٔی ثبؽٙذ.

تغییزات ث ٝعٛر ٘زٔبَ در عیغتٕٟبی ٔختّف ثذٖ ا٘غبٖ ایجبد

بدين اجاشٌ پصضک ي سس خًد مصسف وکىید .شیسا ممکه است سطح
دازي دز خًن باال زيد کٍ بسیاز خطسواک است.

سیستم گًازضی:
در افزاد عبِٕٙذ تزؽح ثشاق ،تخّیٔ ٝعذ ،ٜحظ تؾٍٙی ٚ
حزوبت رٚد ٜوبٞؼ ٔی یبثذ.
عالیٓ :ؽبُٔ خؾىی دٞبٖ  ٚاحتٕبَ وٓ آثی ،احغبط پزی ٚ

ٔی ؽٛد .و ٝدر ایٗ جش ٜٚآٔٛسؽی ث ٝآٖ پزداخت ٝؽذ ٜاعت.

عٛسػ عز دَ ،عذْ ٞضٓ غذا  ٚیجٛعت ٔی ثبؽذ.

سیستم قلبی -عسيقی

ثزای وبٞؼ ایٗ عالیٓ اعتفبد ٜاس دٞبٖ ؽٛیٔ ،ٝغٛانٔ ،بعبص

ثیٕبریٟبی لّجی یىی اس ٕٟٔتزیٗ عٛأُ ٔزي در افزاد عبِٕٙذ

رٚساِ٘ ٝثٔ ،ٝعبی ٝٙد٘ذا٘پشؽىی ثقٛرت ٔزتت ،خٛردٖ غذا در

ٔی ثبؽٙذ .در ایٗ عٙیٗ عّٕىزد  ٚلذرت لّت وبٞؼ پیذا

حجٓ وٓ  ٚدر دفعبت ثیؾتز ٔی تٛا٘ذ ٔفیذ ثبؽذٕٞ ٚچٙیٗ ثعذ

ٔی وٙذ  ٚث ٝعّت رعٛة چزثی در دیٛار ٜعزٚق وبر لّت
افشایؼ ٔی یبثذ ٕٞ ٚیٗ أز ٔٙجز ث ٝثشري ؽذٖ لّت ٔی ؽٛد.
عالیٓ :ؽبُٔ خغتٍی در حیٗ فعبِیت ،افشایؼ فؾبر خ،ٖٛ
وبٞؼ ٘جض ا٘ذاْ ٞب  ٚعزد ؽذٖ آٟ٘ب ٔی ثبؽذ.
ثزای وبٞؼ ایٗ عالیٓ ا٘جبْ ٚرسػ ٞبی ٔٙظٓ ،اجتٙبة اس
وؾیذٖ عیٍبر ،اجتٙبة اس خٛردٖ غذاٞبی چزة  ٚؽٛر ،ؽزوت
در فعبِیت ٞبی ٔٛرد عالل ٝثزای وبٞؼ اعتزط ،وبٞؼ ٚسٖ ٚ
وٙتزَ ٔٙظٓ فؾبر خٔ ٖٛفیذ ٔی ثبؽٙذ.

سیستم ادزازی:
دز مسدان؛ ثشري ؽذٖ غذ ٜپزٚعتبت ثبعث احتجبط ادرار ،تىزر

ادرار ،احغبط عذْ تخّی ٝوبُٔ ٔثب٘ ٚ ٝؽت ادراری ٔی ؽٛد.
دز شوان؛ وبٞؼ لذرت عضالت ٘بحی ٝتٙبعّی ٘ ٚبرعبیی در عّٕىزد
ٔجبری ادراری ثبعث ثی اختیبری ،تىزر ادرار٘ ،ؾت ادرار ٕٞزا ٜثب
عزف ،ٝخٙذ ٚ ٜتغییز ٚضعیت ٔی ؽٛد.
در افزاد عبِٕٙذ ث ٝعّت وبٞؼ ا٘ذاس ٜوّیٔ ٝیشاٖ عّٕىزد آٖ وبٞؼ
ٔی یبثذ ثعال ٜٚحجٓ  ٚلذرت ٔبٞیچٔ ٝثب٘٘ ٝیش وٓ ٔی ؽٛد در ٘تیجٝ
ٔٙجز ث ٝعذْ تخّی ٝوبُٔ ٔثب٘ ٚ ٝثبلی ٔب٘ذٖ ٔمذاری ادرار ثعذ اس دفع

در ٔثب٘ٔ ٝی ؽٛد ِ ٚذا احتٕبَ ثزٚس عف٘ٛتٟبی ادراری افشایؼ ٔی یبثذ.
در ٔزداٖ وبٞؼ ٔقزف ٔبیعبت در ؽت ،وبٞؼ فٛافُ ادرار
وزدٖ( سٚسد ث ٝسٚد ادرار وزدٖ) ٔی تٛا٘ذ ٔفیذ ثبؽذ.
در س٘بٖ وبٞؼ ٔقزف وبفئیٗ  ٚآة ٔیٞ ٜٛبی ٔقٛٙعی ٔی تٛا٘ذ ٟٔٓ
ثبؽذ سیزا ثبعث تحزیه ٔثب٘ٔ ٝی ؽ٘ٛذٕٞ .چٙیٗ ٚرسؽٟبی ٔخقٛؿ

اس خٛردٖ غذا اس ا٘جبْ وبرٞبی عٍٙیٗ خٛدداری وٙیذ ،غذاٞبی
وٓ چزة  ٚپز فیجز ٔقزف وٙیذ ،ثٔ ٝیشاٖ وبفی آة ثٛٙؽیذ ٚ
رٚسا٘ ٝدر یه سٔبٖ ٔؾخـ ث ٝتٛاِت ثزٚیذ  ٚدفع داؽت ٝثبؽیذ.
سیستم عصبی:
وبٞؼ عّٕىزد ٔغش ٔٙجز ث ٝایجبد ٌیجی در فزد ٔی ؽٛد.
عالیٓ :وبٞؼ ٚاوٙؼ در ثزاثز ٔحزوٟب ،افشایؼ احتٕبَ افتبدٖ
ٚوبٞؼ لذرت یبدٌیزی
ثٙبثزایٗ ٍٙٞبْ تغییز ٚضعیت  ٚثزخبعتٗ احتیبط وٙیذ  ٚعجّٝ
٘ىٙیذ .فعبَ ٍ٘ ٝداؽتٗ ٔغش ث ٝوٕه لزار ٌزفتٗ در جٕع
دٚعتبٖ  ٚفحجت ثب آٟ٘ب  ٚا٘جبْ فعبِیتٟبیی و ٝثبعث تمٛیت
حبفظٔ ٝی ؽٛد ٔب٘ٙذ حُ وزدٖ جذٔ َٚفیذ اعت.

پًست:
در افزاد عبِٕٙذ ث ٝعّت وبٞؼ چزثی سیز پٛعت  ٚوبٞؼ
ٌیز٘ذٞ ٜبی حغی در پٛعت ،لذرت ٔحبفظت در ثزاثز ٘ٛر
خٛرؽیذ ،افشایؼ دٔب  ٚضزث ٝوبٞؼ ٔی یبثذ.

عالیٓ :افشایؼ احتٕبَ آفتبة عٛختٍی  ٚوٛفتٍی ٌ ٚزٔب

حس بیىایی:

سدٌی

وبٞؼ تٛا٘بیی چؾٓ ثزای تٕزوش ثز رٚی اؽیبء ٘شدیه  ٚتغبثك ثب تغییز

ثٙبثزایٗ رٚسا٘ ٝثیؾتز اس

 10-15دلیم ٝدر ٔمبثُ ٘ٛر ٔغتمیٓ

ؽذت ٘ٛر  ٚثزٚس ثیٕبریٟبیی ٔب٘ٙذ آة ٔزٚاریذ ٔٙجز ث ٝوبٞؼ حظ

خٛرؽیذ لزار ٍ٘یزیذ ث ٝخقٛؿ در ٍٙٞبْ تبثغتبٖ .پٛعت خٛد را

ثیٙبیی در فزد ٔی ؽٛد.

ٔزتت چزة وٙیذ  ٚثٟتز اعت اس حٕبْ ٚاٖ اعتفبد٘ ٜىٙیذ.

عالیٓ:

سیستم تىاسلی:

تحُٕ ٘ٛر خیز ٚ ٜؽذیذ  ٚوبٞؼ دیذ در ؽت

در س٘بٖ تزؽحبت ٟٔجُ  ٚرحٓ وبٞؼ ٔی یبثذ ٔ ٚجزای تٙبعّی

پٛؽیذٖ عیٙىٟبی آفتبثی در خبرج اس خب٘ ،ٝاعتفبد ٜاس عیٙه ٔٙبعت

تٔ ًٙی ؽٛد.

ثب دعتٛر پشؽه ،پزٞیش اس تغییز ٘بٌٟب٘ی اس جبی تبریه ث ٝرٚؽٗ،

عالیٓ :ایجبد ٔمبرثت درد٘بن ،خ٘ٛزیشی ثعذ اس ٔمبرثت  ٚخبرػ

اعتفبد ٜاس رٚؽٙبیی وبفی در خب٘ ،ٝاعتفبد ٜاس وتبثٟبی ثب خظ درؽت،

٘بحی ٝتٙبعّی
اعتفبد ٜاس صِٟبی ٔخقٛؿ در ٍٙٞبْ ٔمبرثت  ٚاعتفبد ٜاس

ٌزفتٗ اؽیبء دٚر تز اس فٛرت ،تؾخیـ اؽتجب ٜرٍٟ٘ب ،عذْ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

اجتٙبة اس را٘ٙذٌی ث ٝخقٛؿ در ؽت  ٚاجتٙبة اس ٍ٘ب ٜوزدٖ ثٝ
٘ٛرٞبی خیزٔ ٜب٘ٙذ ٘ٛر خٛرؽیذ إٞیت دار٘ذ.

ٔىّٕٟبی اعتزٚصٖ ثب دعتٛر پشؽه در ثٟجٛد ایٗ عالیٓ ٔؤثز٘ذ.
در ٔزداٖ ٘یش تِٛیذ اعپزْ  ٚتٛا٘بیی جٙغی وبٞؼ ٔی یبثذ.

سالمندی

سیستم عضالوی -اسکلتی:
وبٞؼ لٛاْ اعتخٛاٖ  ٚلذرت ٔبٞیچ ٝدر افزاد عبِٕٙذ ثبعث
وبٞؼ ٚسٖ ،ؽىغتٍی خٛد ثخٛد در اعتخٛاٖ ،وٕز درد  ٚدرد
ٔفبفُ ٔی ؽٛد.
ٚرسػ ٔٙظٓ ،خٛردٖ غذاٞبی حبٚی وّغیٓ ٔب٘ٙذ ؽیز ٔ ٚقزف
لزفٟبی وّغیٓ ثب دعتٛر پشؽه ٔفیذ ٔی ثبؽٙذ.

حس ضىًایی:
در افزاد عبِٕٙذ ث ٝعّت ٘بسن ؽذٖ پزد ٜفٕبخ تٛا٘بیی ؽٙیذٖ
فذاٞب وبٞؼ ٔی یبثذ
عالیٓ :دادٖ پبعخٟبی ٘بدرعت ،درخٛاعت ثزای تىزار عؤاالت ٚ
وّٕبت ٌ ٚزفتٗ عز ث ٝجّ ٛثزای وٕه ث ٝؽٙیذٖ
وبٞؼ عز ٚفذای ٔحیظ ،ؽٕزد ٜفحجت وزدٖ  ٚلزار ٌزفتٗ
در ٔمبثُ فزد  ٚدیذٖ ِجٟبی اٍٙٞ ٚبْ فحجت وزدٖ ٔی تٛا٘ذ
وٕه وٙٙذ ٜثبؽذ.

حس چطایی:
در افزاد عبِٕٙذ ث ٝعّت وبٞؼ حظ چؾبیی اعتفبد ٜاس ٕ٘ه  ٚؽىز
ثزای افشایؼ ععٓ غذا ثغیبر سیبد اعت.
اعتفبد ٜاس ِیٕ ،ٛچبؽٙی ٞبی ٌیبٞی ث ٝجبی ٕ٘ه  ٚؽىز  ٚلغع
عیٍبر وؾیذٖ ثغیبر ٔفیذ اعت.

يجٍ داضتٍ باضید يزشش ،بُتسیه زاٌ بُتس پیس ضدن است ي با
ت
زعایت زضیم غرایی

سالم ي يزشش زيشاوٍ میتًاوید ذَه
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