
1 
 

 پیپپپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

 فقرات ستَى الت اختال از هراقبت ٍ پیطگیری

 :هقذهِ 

یٗ زغييش ٘طاٖ ٔي دٞذ.ا سا ص آٔٛصاٖزحميماذ ٚخٛد زغييش ضىُ ٞاي تذ٘ي تيٗ دا٘تسياسي اس تشسسي ٞا ٚ

ٟٔشٜ سسٖٛ  حشواذ سادٜ لاتُ اغالح خٛاٞذ تٛد .ٟا وٝ ًٕٔٛال ضذیذ ٘يسر تا زٕشیٗ یه سشي ضىّ

أسذاد داسد ٚ زٙٝ دس اقشاف آٖ ضىُ ٌشفسٝ اسر. ایٗ ساخسٕاٖ اص  ٍِٗساخسٕا٘ي اسر وٝ اص سش زا )فمشاذ(

  اسسخٛاٖ ٞا، يؿالذ، ٚ دیٍش تافر ٞا زطىيُ ضذٜ اسر.

 . ٓحاَ تيایذ تا ساخسٕاذ سسٖٛ فمشاذ آضٙا ضٛی

تٝ  اسسخٛاٖ وٛچه زش03اص تيص اص  سسٖٛ فمشاذ یا سسٖٛ ٟٔشٜ

٘اْ ٟٔشٜ زطىيُ ضذٜ اسر وٝ سٚي یىذیٍش لشاس ٌشفسٝ ا٘ذ.دس 

، ايػاب ٚ دیسه تيٗ ٟٔشٜ اي  ستاقٟااقشاف ٟٔشٜ ٞا يؿالذ ، 

چٟاس لسٕر داسد وُ سسٖٛ ٟٔشٜ اص تاال زا خایيٗ  .لشاس ٌشفسٝ ا٘ذ

وٝ دس ٞش وذاْ اص آٟ٘ا ٟٔشٜ ٞا ٘ٝ دس أسذاد یه خف ٔسسميٓ، تّىٝ 

. خس سسٖٛ ٟٔشٜ اص چٟاس لسٕر مشاس ٌشفسٝ ا٘ذتٝ ضىُ یه لٛس

 لٛسي ضىُ زطىيُ ضذٜ اسر وٝ يثاسزٙذ اص : 

 

لٛس تاالیي وٝ دس صیش سش لشاس ٌشفسٝ اسر ٚ لٛس ٌشد٘ي  

آٖ تٝ سٕر خّٛ اسر  )تشآٔذٌي(أيذٜ ٔي ضٛد  ٚ زحذب٘

  ٟٔشٜ زطىيُ ضذٜ اسر . 7ایٗ لٛس اص 

 

 

ذب تٝ لٛس ٚسكي سا لسٕر سيٙٝ اي ٔي ٌٛیٙذ وٝ زح 

زطىيُ ضذٜ اسر .لفسٝ سيٙٝ ٟٔشٜ  21سٕر يمة داسد ٚ اص 

 .ٟٔشٜ زطىيُ ضذٜ اسر  21یا لفسٝ غذسي دس اقشاف ایٗ

 

اسر وٝ تٝ سٕر خّٛ لٛس خایيٙي ٕٞاٖ لسٕر وٕشي  

ٟٔشٜ زطىيُ ضذٜ اسر .ایٗ ٘احيٝ ٚصٖ  5زحذب داسد ٚ اص 

 زٙٝ سا زحُٕ وشدٜ ٚ وٕش دسد تيطسش دس ایٗ ٔحُ احساس ٔي ضٛد .

 

 

ٟٔشٜ تٝ ٞٓ  5لسٕر خاخي اص تٝ ٞٓ چسثيذٖ چٙذ ٟٔشٜ وٛچه دسسر ضذٜ اسر .اسسخٛاٖ خاخي  

خضیي اص حّمٝ ٍِٗ اسر .خس سسٖٛ ٟٔشٜ ٞاي ٔا  اص قشیك ٟٔشٜ ٞاي خاخي تٝ ٍِٗ ٔسػُ  وٝ اسر چسثيذٜ

 ٔي ضٛد .  
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ٟٔشٜ ٞاي سسٖٛ فمشاذ ٘سثر تٝ ٞٓ حشور ٔيىٙٙذ ٚ ایٗ حشور دس ٔحُ دیسه تيٗ ٟٔشٜ اي ٚ ٔفاغُ تيٗ 

 ٚ قشفيٗ ا٘حٙا خيذا وٙذ.صٚائذ ٟٔشٜ اي ایداد ٔيطٛد. تذیٗ زشزية سسٖٛ ٟٔشٜ اي ٔيسٛا٘ذ تٝ سٕر خّٛ ٚ يمة 

 

 

 

 

 

 در ایي ًَضتِ تالش هی کٌین بِ سؤاالت زیر پاسخ دّین :

 چٍٛ٘ٝ اص سسٖٛ فمشاذ خٛد ٔشالثر وٙيٓ ؟ .2

 ٚؾًير ٞاي غحيح ایسسادٖ ،ساٜ سفسٗ ،٘طسسٗ ،خٛاتيذٖ ٚ حُٕ تاس چٍٛ٘ٝ اسر ؟ .1

 تيٕاسیٟاي سسٖٛ فمشاذ وذأٙذ؟ .0

 چيسر ٚ چٍٛ٘ٝ ٔي زٛاٖ اص آٖ خيطٍيشي  ٕ٘ٛد ؟ یا ٌشد خطسيويفٛص یا لٛص .4

 چٝ حشواذ اغالحي دس تٟثٛد ويفٛص یا لٛص ٔيسٛا٘ذ وٕه وٙٙذٜ تاضذ ؟ .5

 چيسر ٚ چٍٛ٘ٝ ٔي زٛاٖ اص آٖ خيطٍيشي  ٕ٘ٛد .یا وٕش ٌٛد ِٛسدٚص  .6

 چٝ حشواذ اغالحي دس تٟثٛد ِٛسدٚص ٔيسٛا٘ذ وٕه وٙٙذٜ تاضذ ؟ .7

 چيسر ٚ چٍٛ٘ٝ ٔي زٛاٖ اص آٖ خيطٍيشي  ٕ٘ٛد . یا خطر وح اسىّيٛص .8

 چٝ حشواذ اغالحي دس تٟثٛد اسىِٛيٛص ٔيسٛا٘ذ وٕه وٙٙذٜ تاضذ ؟ .9

 ًکات / پیام ّای اصلی ٍ کلیذی 

ٔي تاضذ. ٚؾًير تذ تذ٘ي اص يٛأُ ٟٔٓ دسد سسٖٛ  غحيحٔشالثر ٞاي ٌشدٖ ٚ وٕش، ٚؾًير تذ٘ي  اساس .2

 .اسرٚ ٘ا ٞٙداسي سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا فمشاذ 

ٚؾًير تذ٘ي خٛب، حفم سسٖٛ  ٚ تذا٘يذتٝ سٚش ص٘ذٌي، ٚؾًير تذ٘ي سٚصٔشٜ ٚ فًاِير ٞایساٖ فىش وٙيذ.  .1

 . فمشاذ قثيًي اسر

دس حاِي وٝ زغييش ٔٛلًير  زٛخٝ داضسٝ تاضيذ سٝ ا٘حٙاء قثيًي سسٖٛ فمشاذتٝ دس قي واس سٚصٔشٜ  .0

 . ایٗ ا٘حٙاء قثيًي سا حفم وٙيذذٞيذ، ٔي

اخساْ تا یه دسر دس دساص ٔذذ ٔٛخة ا٘حشاف قشفي سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا ٔي ٌشدد تٙاتشایٗ حُٕ یادزاٖ تاضذ  .4

 ويف ٔذسسٝ سا تٝ ٘ٛتر اص ایٗ دسر تٝ آٖ دسر وٙيذ  .
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زٛخٝ داضسٝ تاضيذ وٝ ٞش ٚلر تشاي ٔذذ قٛال٘ي ٔي ٘طيٙيذ ٘ياص تٝ زىيٝ ٌاٜ داسیذ تٙاتشایٗ ٘طسسٗ  .5

 قٛال٘ي تذٖٚ حٕایر خطر دسسر ٕ٘ي تاضذ .

 اقبت از ستَى فقرات هر

يشي تذٖ ٚ تش٘أٝ فًاِير تذ٘ي اص قشیك ٚؾًير غحيح لشاس ٌ سا ٔي زٛاٖ تسياسي اص وٕش دسد ٞا ٔيذا٘يذ وٝ  

یذ ٚ دس خٙثٝ ٞاي ٔثثر ٚ ٔٙفي ٚؾًير تذ٘ي ٚ اثشاذ ياداذ ٚ ايٕاَ غّف آضٙا  ضٛ ا. اٌش ضٕا تٕ٘ٛدخيطٍيشي 

ٚ اغالح  دادٜٔي زٛا٘يذ ضشایف ٔٙفي سا تٝ ٘فى خٛیص زغييش يًي تذٖ خٛیص الذاْ وٙيذ خٟر حفم ٚؾًير قث

خٛاتيذٖ ٚ ٔكاًِٝ وشدٖ تٝ خػٛظ دس ،وٙيذ .تٙاتشایٗ یادٌيشي ياداذ غحيح ٘طسسٗ ،ساٜ سفسٗ ،حُٕ اضياء 

ؾشٚسي تٝ ٘هش زش دٚساٖ سضذ ٚ تٌّٛ ،تشاي خيطٍيشي اص ٘ا ٞٙداسي سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا ٚ دسد ٞاي وٕش دس سٙيٗ تاال

   شسذ .  ٔي

 وّيذ ٔشالثر سسٖٛ فمشاذ دس سٝ يٙٛاٖ خالغٝ ٔي ضٛد.

 ٚؾًير خٛب تذ٘ي سا تيأٛصیذ ٚ زٕشیٗ وٙيذ.  .2

 غحيح تذٖ تٟشٜ تثشیذ.  حشواذ دس قي سٚص اص .1

 زٕشیٙاذ ٔٙهٓ سا فشأٛش ٘ىٙيذ.  .0

 ایستادى 

سش سا تٝ سٕر خایيٗ خٓ وٙٙذ ٚ تذیٗ زشزية ٟٔشٜ ٞاي تشخي اص افشاد يادذ داس٘ذ وٝ ٔٛلى ایسسادٖ ٚ یا ساٜ سفسٗ 

خطر دیسه تيٗ ٟٔشٜ ٞا ٘يض زحر فطاس لشاس  ذخطسي ٞٓ خٓ ٔي ضٛ٘ذٚ ؾٕٗ ٚاسد آٚسدٖ فطاس صیادسٚي يؿال

 .ٔي ٌيشد. زىشاس ایٗ حاِر دس افشاد ٔٛخة خطر ٌشد ٔي ٌشدد

مشاذ سا دس حاِر ایسسادٖ ساسسایي غحيح سسٖٛ ف  تيایيذ

 .....................................................................................................................................................................ٓٔٛصیتيا

 

. خاٞا تٝ ا٘ذاصٜ يشؼ ضا٘ٝ تاص تاضذ ٚ يؿالذ ساٖ ٚ صا٘ٛ سا 2

 تٝ يمة ٘شٚد.دس حاِي حفم وٙيذ وٝ صا٘ٛ 

. ٌٛدي ٔخسػش وٕشي خٛد سا حفم وٙيذ أا تخػٛظ دس 1

 ایسسادٖ قٛال٘ي سًي وٙيذ خٛد سا تٝ يمة وح ٘ىٙيذ.

زيغٝ  دس ٘سيدٝاسسخٛاٟ٘اي لفسٝ سيٙٝ سا تٝ تاال تىطيذ  -0

ضا٘ٝ تٝ قشف يمة ٘ضدیه ٔي ضٛد ٚ تذیٗ زشزية ٘مكٝ ثمُ 

 ...وٙيذ ة زشي ٘سثر تٝ ٔفاغُ ٍِٗ خيذا ٔئٙاس
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تاالیي سشزاٖ تاضذ. حسي  -چا٘ٝ خٛد سا دس ٚؾًير يشؾي حفم وٙيذ. تاالزشیٗ ٘مكٝ ضٕا تایذ لسٕر خطسي -44

صتا٘ساٖ سا دسٖٚ دٞاٖ دس ٚؾًير ساحر لشاس دٞيذ. وٙاس دیٛاس تيایسسيذ ٚ خطر ٚ تاسٗ سا تٝ دیٛاس تچسثا٘يذ ٚ تا 

 ......ٚؾًير تذ٘ي ٔكّٛب دس حاِر ایسسادٖ سا أسحاٖ وٙيذتاال وطيذٖ سيٙٝ ٞا ٚ تٝ داخُ دادٖ ضىٓ سًي وٙيذ 

یادزاٖ تاضذ دس ایسسادٖ قٛال٘ي ٔذذ ؾٕٗ ایٗ وٝ سًي ٔيىٙيذ غاف تایسسيذ  خاتٝ خایي ٚصٖ سا ٘يض ا٘داْ 

تٝ ٘ٛتر خاي خٛد سا دس  ؾٕٙأي زٛا٘يذ.  وٙيذدٞيذ یًٙي تٝ غٛسذ ٔسٙاٚب ٚصٖ سا اص یه خا تٝ خاي دیٍش ٔٙسمُ 

 .تّٙذزشي لشاس دٞيذ  سكح

 

 

 

 

 

 

 

 

 راُ رفتي 

دس حيٗ ساٜ سفسٗ تایسسي سش سا تٝ غٛسذ غاف ٍ٘ٝ داضسٝ ٚ اص خٓ وشدٖ آٖ اخسٙاب وٙذ  ٚ دسر ٞا سا تٝ فشد 

 قٛس ٔسٙاٚب حشور دٞذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

اگر ًاگسیر تِ ایستادى طَالًی هدت ّستید کور خَد را تِ تٌاٍب دٍال ٍ راست 

 کشش کور تِ سوت عقة استفادُ کٌید . کٌید یا از
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حفم ٚؾًير غاف سا دس سفسٗ اص خّٝ ٞا ٘يض ٘ىٙيذ ٚ ٔٛلى تاال سفسٗ اص خّٝ زٙٝ سا تٝ خّٛ خٓ  دلر وٙيذ وٝ 

وٙيذ ٚ ٕٞچٙيٗ دس ٍٞٙاْ تاال سفسٗ اص سكح ضية داس تٝ خّٛ خٓ ٘طٛیذ ، ایٗ ٚؾًير فطاس ٘أسًادِي سٚي 

 ٔفاغُ ٔحيكي ضٕا ٚاسد ٔيىٙذ .  يؿالذ ٚ ٟٔشٜ ٞا ٚ سایش

 

 حول اجسام 

ٕٞٝ ضٕا ٔيذا٘يذ حُٕ وشدٖ دسسر اخساْ چمذس تشاي حفم سالٔسي  سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا إٞير داسد تيایيذ تثيٙيٓ 

 ؟  چٍٛ٘ٝ ایٗ واس سا ا٘داْ دٞيٓ

ىٙيذ تشاي اخسٙاب اص زغييش ضىُ دس سسٖٛ فمشاذ ٔسافر ساٜ سا زمسيٓ وٙيذ ٘ويف یا وساب سا تا یه دسر حُٕ  

 ٚ تًذ چح حُٕ وٙيذ . ٚ ويف ٚ وساب سا تٝ غٛسذ ٔسٙاٚب تا دسر ساسر ٚ 

 

 

 

 

 

 

دس سسٖٛ ٚ دس ٟ٘ایر   لشاس دادٖ ويف سٚي ضا٘ٝ ٘يض ٕٔىٗ اسر ٔٛخة تشٚص ا٘حشاف دس ضا٘ٝ ٞافشأٛش ٘ىٙيذ 

وٙيذ سٚي ضا٘ٝ ساسر ٚ تًذ چح حُٕ  سا شایٗ زٛغيٝ ٔي ضٛد وٝ تٝ غٛسذ ٔسٙاٚب ويفتفمشاذ ضٕا ٌشدد تٙا

ٔحُ لشاسٌيشي وِٛٝ خطسي تایذ دس خطر تاضذ اسسفادٜ اص ويف تٝ غٛسذ وِٛٝ خطسي زشخيح دادٜ ٔي ضٛد . اِثسٝ

 ٔٙدش تٝ زغييش ضىُ ا٘ذاْ٘ٝ زٟٙا ٔٙاسة ٘خٛاٞذ تٛد ، تّىٝ اسسفادٜ دائٓ اص آٖ  ٚاٌش تٝ وِٛٝ وٕشي زثذیُ ضٛد،

وِٛٝ خطسي تایذ . ٔي ضٛد ٚافضایص احسٕاَ اتسال تٝ ؾایًاذ سسٖٛ فمشاذ، دسد ٘احيٝ وٕش ٚ٘اٞٙداسي ٞاي لأسي

 .چشٔي یا تشص٘سي تاضذ زا تٝ ساحسي زغييش ضىُ ٘ذٞذ

 

 

 
 ٍضعیت خَب تدًی را تیاهَزید ٍ توریي کٌید
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ذ. تایذ حذٚد سٝ سا٘سي ٔسش تاال زش اص خف وٕشٚ ٌٛدي وٕش تاض وشدٖسحاِر قثيًي، وِٛٝ خطسي خس اص آٚیضاٖ د

وٕسشیٗ ٚصٖ سا  تكٛس وّي وِٛٝ خطسي ٚ ٔحسٛیاذ آٖ تایذذ. تایذ ٔسٙاسة تا خثٝ دا٘ص آٔٛص تاض ا٘ذاصٜ وِٛٝ خطسي

 .تٝ تذٖ دا٘ص آٔٛص ٚاسد وٙذ

  د:زٛغيٝ ٔي ضٛ سيایر ٘ىاذ صیش دس حُٕ وِٛٝ خطسي

 

 سصضي، تايث زمٛیر يؿالذ ٚ افضایصزٕشیٙاذ ٚا٘داْ  

 .لذسذ ٔاٞيچٝ ٞا تشاي حُٕ وِٛٝ خطسي ٔي ضٛد

 حاِر سا  ٍٞٙاْ حُٕ وِٛٝ خطسي تایذ ٔٙاسة زشیٗ 

 .تٝ خٛد ٌشفسٝ ٚضا٘ٝ ٞا تایذ تٝ قشف يمة لشاس ٌيش٘ذ      

دليمٝ اسر 03تشاي حُٕ وِٛٝ خطسي  حذاوثش صٔاٖ 

دليمٝ تایذ ٚصٖ آٖ سا 03ٚدس غٛسذ حُٕ آٖ تيص اص 

 .وشدسشسثى

 بلٌذ کردى اجسام سٌگیي

 یه خسٓ سٍٙيٗ اسر تٝ زػٛیش دلر وٙيذ : غحيح ٘ىسٝ ٟٔٓ دیٍش تّٙذ وشدٖ
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 ًطستي
اص آٖ خٟر حائض إٞير اسر وٝ ضٕا ٔذذ صٔاٖ قٛال٘ي دس ٔذسسٝ ٚ یا خا٘ٝ دس ایٗ ٚؾًير  ٘طسسٗ ٚؾًير 

ضٕاتایذ تٝ غٛسذ غاف تٙطيٙيذ تٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ سش دس أسذاد زٙٝ لشاس ٌيشد ایٗ ٚؾًير  ذ .یتشي تٝ سش ٔ

يؿالذ ٚاسد ضٛد .اِثسٝ ٘طسسٗ دس حاِر سيٙٝ سسثش ٚ سش ٛد وٝ وٕسشیٗ فطاس سٚي ٟٔشٜ ٞا ٚتايث ٔي ض

زٛا٘ذ ساسر تشاي ٔذذ قٛال٘ي اغال أىاٖ خزیش ٘يسر چشا وٝ خٛد ٔٛخة وطيذٌي لاتُ زٛخٟي ضذٜ ٚ ٔي 

ٔٛخة دسد ضٛد .خٟر ٘طسسٗ غحيح ٚ ٔكّٛب الصْ اسر وٝ فمف ٔذذ وٛزاٞي تذٖ خٛد سا دس ایٗ ٚؾًير 

آٌاٞا٘ٝ دٜ دسغذ اص  وأال سش ساسر ٚ غاف ٍ٘ٝ داسیذ ،یًٙي خس اص ایٗ وٝ حذاوثش ٌٛدي وٕش سا ایداد وشدیذ،

ِٚي ٚؾًير غحيحي حاغُ ٔيٍشدد آٖ سا وٓ وٙيذ تا ایٗ واس ٔخسػشي اص غافي ٚ ساسسي وٕش وٓ ٔي ضٛد 

 . وٝ ٔي زٛا٘يذ تٝ ساحسي آٖ سا تشاي ٔذذ ٞاي قٛال٘ي حفم وٙيذ

 

 

 

 

 
 
 

 

 

اص حاِر قثيًي  ضٕا  سسٖٛ فمشاذ ٔيٙطيٙيذ  تٝ حاِر ِٓ دادٜ سٚي ٔثُ یا غٙذِي یادزاٖ تاضذ ٍٞٙأيىٝ 

 .خاسج ضذٜ ٚ فطاس غيش قثيًي سٚي ٟٔشٜ ٞا ٚاسد  ٔي ضٛد 

 ٚ دس  ٔي وٙذيؿالذ خطر ضٕا سا  دچاس وطص ٕٔسذ ٘طسسٗ تٝ حاِر خٓ ضذٜ تٝ سٕر خّٛزٛخٝ وٙيذ   

ٚ دس ٘سيدٝ ٕ٘ي زٛا٘ٙذ دس غاف ٍ٘ٝ داضسٗ زٙٝ  وشدٜدس دساص ٔذذ ؾًف ٘اضي اص وطص خيذا ،  ایٗ حاِر  

تٝ غٛسذ يادذ دس ٔي آیذ ٚ دس  ضٕاٞٓ چٙيٗ زىشاس ایٗ حاِر ٘طسسٗ دس .واسآیي ٔٛثشي داضسٝ تاضٙذ

 . ضٛیذ  لٛصدچاس  ٕٔىٗ اسر اص حاِر قثيًي خاسج ضذٜ ٚ  ساٖٟ٘ایر سسٖٛ فمشاز

 

 

 

 

 

 

 

در تیي ًشستي ّای طَالًی ،فَاصل استراحت کَتاُ هدتی ترای تغییر در ٍضعیت تدًی خَد  

 در ًظر تگیرید
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ٔيض زحشیش ضٕا تایسسي اص   ٔيض زحشیش زاٖ اسر ،٘ىسٝ ٟٔٓ دیٍشي وٝ تایذ تٝ آٖ زٛخٝ وٙيذ ٘طسسٗ خطر 

اسزفاو وافي تشخٛسداس تاضذ ٚ داساي ضية آٖ تٝ سٕر ضٕا تاضذ زا ٔٛلى ٘ٛضسٗ وأال ٔسّف تٛدٜ ٚ ٘ياص تٝ 

خٓ ضذٖ تٝ سٕر خّٛ ٘ذاضسٝ تاضيذ .یادزٙاٖ تاضذ تشاي ٔكاًِٝ سٚي وساب خٓ ٘طٛیذ تّىٝ آٖ سا تاال آٚسدٜ 

شدٖ ٚ سسٖٛ فمشاذ خطسي تسٛا٘يذ ٔكاًِٝ وٙيذ .تٝ قٛس ٔثاَ ٔي زٛا٘يذ دس حاِر ٘طسسٝ زا تذٖٚ خٓ وشدٖ ٌ

تش سٚي ٔثُ یه خاي خٛد سا تش سٚي خاي دیٍش لشاس دادٜ ،سدس وساب خٛد سا تش سٚي خا ٌزاضسٝ ٚ ٔكاًِٝ وٙيذ 

 ٞٓ خایيٗ تٛد تاِص وٛچىي سا تش سٚي خا لشاس دادٜ زا وساب تاالزش تيایذ.ٚ اٌش تاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا جایی کِ هی تَاًید صٌدلی خَد را تِ هیس ًسدیک کٌید تا هجثَر ًثاشید تِ ٌّگام کار 

 رٍ تِ جلَ خن شَید
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 راًٌذگی کردى 

تشاي آیٙذٜ خٛد  یاد تٍيشیذ ٚ  سا ٔيذا٘يٓ وٝ ٞٙٛص سٗ سا٘ٙذٌي وشد٘ساٖ ٘شسيذٜ اسر أا ضٕا ٔيسٛا٘يذ ایٗ ٘ىاذ

افشاد خٛد سا دس غٙذِي فشٚ ٔيثش٘ذ وٝ تٝ .تًؿي اص  تيا ٔٛصیذ ٕٞچٙيٗ تٝ افشادي اص خا٘ٛادٜ وٝ سا٘ٙذٌي ٔيىٙٙذ 

ي آٟ٘ا تا ضيطٝ خّٛ زٕاس ٘طيٙٙذ وٝ تيٙ اي خطر فشٔاٖ ٘يسر ٚ یا آ٘مذس ٘ضدیه تٝ فشٔاٖ ٔي ٘هش سا٘ٙذٜ

 ذ .ح ٕ٘ي تاضيوٝ غحىٙذ. ٔيخيذا

 .........................................................................ضٛد تذیٗ لشاس اسر :زٛخٝ  تٝ آٖ یسسي٘ىازي وٝ ٍٞٙاْ سا٘ٙذٌي تا

خطسي غٙذِي سا قٛسي زٙهيٓ ٕ٘ائيذ وٝ وأالً دس ٚؾًير يٕٛد لشاس ٌيشیذ ٚ سش ضٕا تٝ ساحسي سٚي خطر  -2

 ...............................................................................................تاضذفك چا٘ٝ ضٕا ٕٞسكح ا د ٚسشي غٙذِي لشاس ٌيش

 دس حاِيىٝ خاٞا سٚي خذاَ لشاس داسد، صا٘ٛ تایسسي دس سكح ٚ یا وٕي تاالزش اص ٔفاغُ ساٖ لشاس ٌيشد. -1

 ............       .... .آس٘ح ٞا وٕي خٓ ٚ دس حاِر اسسشاحر تاضذ دس حاِيىٝ دسسٟا سٚي فشٔاٖ اسر تایسسي -0

 .ٞا سا تاال ٍ٘ٝ داسیذ ٞا ٍٞٙاْ سا٘ٙذٌي خٛدداسي وٙيذ ٚ ضا٘ٝ اص افسادٌي ضا٘ٝ -4

 

 

 

 

 

 

 خَابیذى 

ساير اص ضثا٘ٝ سٚص سا دس حاِر خٛاتيذٜ تٝ سش ٔي تش٘ذ ٚ ایٗ صٔاٖ دس ٔٛسد وٛدواٖ تيطسش اسر اٌش  8افشاد حذٚد 

ٚ  ٔي ضٛدضٕا ٚؾًير غحيحي دس ٍٞٙاْ خٛاب ٘ذاضسٝ تاضيذ فطاس ٞاي صیادي سٚي ٔفاغُ ٚ يؿالزساٖ ٚاسد 

 .خٛاٞذ ضذ تسا صٔيٙٝ ساص زغييش ضىُ ٟٔش ٜ ٞا چٝ 
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 رٍی ضکنخَابیذى  

ایٗ ٌٛ٘ٝ خٛاتيذٖ ٔٛخة افضایص لٛس وٕشي ٚ اخسالَ دس زٙفس ٔي ضٛد .فشد ٔدثٛس اسر غٛسذ خٛد سا تٝ یه 

٘ذ اٌش سٕر تچشخا٘ذ ٚ يؿالذ یه سٕر ٌشدٖ دس حاِر وطيذٜ ٚ سٕر دیٍش دس حاِر وٛزاٜ ضذٜ لشاس ٔي ٌيش

تاضذ ایٗ ضيٜٛ ٔي زٛا٘ذ دس ٞؿٓ غزا  ضٕا تال فاغّٝ تًذ اص خٛسدٖ غزا تخٛاتيذ ٚ خٛاتيذٖ ضٕا سٚي ضىٓ

اضىاالزي تٝ ٚخٛد آٚسد .خٛاتيذٖ سٚي ضىٓ  ٕٔىٗ اسر تايث دسد ٌشدٖ ، تي حسي دسر ،سشدسد ٚ سش ٌيدٝ  

  ضٛد .

 

 خَابیذى بِ پْلَ  

ذ تذٖ دس داخُ آٖ سكح ٘شْ فشٚ ٔي سٚد ٚ دس قَٛ خٛاب دس یه يدس غٛسزي وٝ ضٕا سٚي سكح ٘شْ تخٛات

٘ادسسر لشاس ٔي ٌيشیذ ٚ زىشاس ایٗ حاِر ٔي زٛا٘ذ دسد ٞاي يؿال٘ي ٚ ٔفاغُ سا تٝ د٘ثاَ داضسٝ ٚؾًير 

تاضذ ٚ ٔٙدش تٝ تشٚص زغييش ضىُ سسٖٛ فمشاذ ضٕا ضٛد . ٕٞچٙيٗ اسسفادٜ اص تاِص وٛزاٜ ٚ یا تّٙذ ٞٓ 

 خٛاتيذ خطر دس حاِرٚلسي وٝ تا صا٘ٛٞاي خٓ ضذٜ تٝ خّٟٛ ٔي ٔطاتٟي سا تٝ د٘ثاَ خٛاٞذ داضر .  يٛاسؼ

دس ٔٛاسدي وٝ ضا٘ٝ ٞاي  اسسشاحر لشاس ٔي ٌيشد. اسسفادٜ اص یه تاِص زخر تشاي ساحسي ٌشدٖ تٝ خػٛظ

 ضٕا خٟٗ تاضٙذ ٔفيذ اسر .

 درست                                  

 

 

 
 خَاتیدى تِ پشت ٍ تا حوایت از زاًَ ّا ًیس یکی از هٌاسة تریي حاالت خَاب است  
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 خَابیذى بِ پطت  

ٚ یا اص تاِص تّٙذ اسسفادٜ وٙذ ٘اساحسي ٞاي يؿال٘ي ٚ ٔفػّي تٝ  اٌش فشدي تٝ سٚي سكح وأال سفر یا ٘شْ

ٔي زٛا٘يذ تٝ خطر تخٛاتيذ تٝ ضشقي وٝ صیش صا٘ٛیساٖ تاِطي  أا  ٚیژٜ دس ٘احيٝ ٌشدٖ ٔٛاخٝ خٛاٞذ ضذ.

 تّٙذزش لشاس دٞيذ .

                                             

  درست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خَاتیدى صاف تر رٍی پشت گَدی کور را هی افساید 
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 اًحراف ستَى فقرات

 کیفَز )قَز یا گرد پطتی  ( 

ا٘حٙا داضسٗ )زحذب( سسٖٛ فمشاذ دس لسٕر خطر زا حذي قثيًي اسر. 

( Kyphosisتيطسش ضٛد، تٝ آٖ ويفٛص )أا ٚلسي ایٗ ا٘حٙا اص حذ ٔطخػي 

یىي اص ٟٕٔسشیٗ ٔي ٌٛیٙذ. ويفٛص سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا یا ٌشد خطسي یا لٛص 

طٛد ياسؾٝ تيطسش دس ٘ٛخٛا٘اٖ دیذٜ ٔيایٗ سسٖٛ فمشاذ ٔي تاضذ. يٛاسؼ

٘أٙاسة ٚ دس دخسشاٖ تيطسش اسر. ایٗ تيٕاسي تٝ ٘ذسذ دسد٘ان اسر.  

افضایص سثة   ایٗ وطيذٌيذٜ ٚلشاس ٌشفسٗ تذٖ تايث وطيذٌي وٕش ض

٘ٝ زٟٙا سسٖٛ افضایص لٛس وٕش .ٔي ضٛد لٛس دسسسٖٛ ٟٔشٜ سيٙٝ اي

ضىُ ٚ ناٞش  تّىٝ وٝ  یه حایُ لٛي ٚ ٔحىٓ ٔحشْٚ ٔي وٙذ فمشاذ سااص

٘يض یىي  ٚصٖ   افضایص  .تٝ ٚخٛد ٔي آٚسدٚ ٘اخٛضایٙذي دسفشد ٘أٙاسثي 

ضٛیذ دس اثش ضّي  ٚلسي چاق ٔي ٔي تاضذ صیشا وطيذٌي وٕش اص يٛأُ

تي ياللٍي ٘ٛخٛا٘اٖ   ٔي یاتذ .يؿالذ ٚ سٍٙيٙي ضىٓ ٌٛدي وٕش افضایص 

آٟ٘ا ٍٞٙاْ ٘طسسٗ خطر ٘يٕىر ٞاي ٔذسسٝ تخػٛظ  فسٗ ٚ دا٘ص آٔٛصاٖ تٝ ٘شٔص ٚ ٚسصش ٚ ٚؾًير تذ لشاسٌش

وٙٙذ تا لٛص وشدٖ خٛد سا  تّٙذ سًي ٔيدخسشٞا ٚ خسشٞاي لذ  تاضذ. ياسؾٝ ٍٞٙاْ ٔكاًِٝ ٔي زٛا٘ذ اص يُّ ایٗ 

 وٙٙذ وٝ لذ تّٙذ تٝ ٘هش تيایٙذ ٚ ایٗ تايث افضایص لٛس وٕش افشاد لذ وٛزاٜ زالش ٔي زش٘طاٖ دٞٙذ. ٕٞچٙيٗ وٛزاٜ

يؿالذ  زٟٙا ضٕا ٞسسيذ وٝ تا د٘ثاَ وشدٖ یه تش٘أٝ ٚسصضي سٚصا٘ٝ  تٝ لٛي وشدٖ .تخاقش داضسٝ تاضيذ ٔي ضٛد 

 وٙيذ . ٕه و ضىٓ ٚ وٕشخٛد
 

 

 . 
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  : ) قَز ( اًَاع گرد پطتی 

ياسؾٝ ٌشد خطسي تٝ ا٘ٛاو ٌٛ٘اٌٖٛ زمسيٓ ٔي ضٛد. ایٗ زمسيٓ تٙذیٟا تش اساس ٔٙكمٝ ٌشفساس ضذٜ، ضذذ لٛس  ٚ 

 ،اسر،وٝ دس صیش تٝ آٟ٘ا اضاسٜ ٔي ضٛد لٛس ٞا ا٘داْ ضذٜ  دس ٟ٘ایر تشٌطر خزیشي یا ٔسحشن ٚ ثاتر تٛدٖ

 اساس ضذت اًحٌاگرد پطتی بر  

ٌشد خطسي تش اساس ضذذ ا٘حٙا سا تٝ دٚ حاِر زمسيٓ ٔي وٙٙذ دس حاِر اَٚ اٌش ٌشد خطسي تٝ ٘احيٝ وٛچىي اص  

ٟٔشٜ( تٝ غٛسذ  0-1سسٖٛ ٟٔشٜ اي ٔحذٚد ٚ آٖ سا وأال تشخسسٝ وٙذ، تخص وٛچىي اص سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا )ًٕٔٛال

 يایٗ حاِر تيطسش دس ضىسسٍي ٞاي سسٖٛ فمشاز  اٞذٜ اسر .لاتُ ٔطاص سٚي ِثاس  وٝ صاٚیٝ داس تيشٖٚ ٔي ص٘ذ 

سُ سسٖٛ فمشاذ ٚ ٘اٞٙداسي ٞاي ٔادسصادي دیذٜ تيٕاسي  ٕٚٞچٙيٗ  دسافشاد ٔثسال تٝ  وٝ تا فطاس صیاد ٕٞشاٜ تٛدٜ

ٔي ضٛد. ٚ حاِر دْٚ ٍٞٙأي اسر وٝ صاٚیٝ ٌشد خطسي ضذیذ ٘يسر ٚ افضایص زحذب آٖ دس سشاسش سسٖٛ 

 ضىُ یىٙٛاخر ازفاق افسادٜ اسر. فمشاذ ٚ تٝ

 گرد پطتی هتحرک 

زحذب صیاد ٟٔشٜ اي دس ٍٞٙاْ ایسسادٖ ٔطٟٛد  ٘اٞٙداسي اسر وٝ  يٌشد خطسي تشٌطر خزیش یا ٔسحشن  ٘ٛي 

اغالح حزف ٔي ضٛد. اص ایٗ سٚ ایٗ ٘ٛو اص ٌشد خطسي تٝ آسا٘ي  تٝ خطر ایٗ زحذب دس ٍٞٙاْ خٛاتيذٖ ِٚي اسر، 

 : اسر ٚ سٝ يّر يٕذٜ تشاي آٖ روش وشدٜ ا٘ذ ضذ٘ي

تذ لشاس ٌشفسٗ ٚؾًير تذٖ وٝ تيطسش دس دخسشاٖ خٛاٖ ٚ وٕي چاق دیذٜ ٔي ضٛد ٚ غاِثا تا سًي ٚ وٛضص دس   -2

داساي لذ  وٝلشاس دادٖ تذٖ دس ٚؾًير ٔٙاسة اغالح ٔي ضٛد. ٕٞچٙيٗ ایٗ زغييش ضىُ ٕٔىٗ اسر دس افشادي 

تّٙذ ٞسسٙذ، ٔطاٞذٜ ضٛد. تشاي ٔثاَ تچٝ ٞایي وٝ لذضاٖ تّٙذ اسر، اص ٔيض ٚ ٘يٕىر ٔطاتٝ تا سایش تچٝ ٞا 

اسسفادٜ ٔي وٙٙذ. تٙاتشایٗ،دس ٍٞٙاْ ٘ٛضسٗ، تيص اص حذ تٝ سٕر خّٛ خٓ ٔي ضٛ٘ذ. یا دس ٍٞٙاْ ایسسادٖ ٚ 

اص آٟ٘اسر،تيص اص حذ تٝ خّٛ خٓ ٔي ضٛ٘ذ ٚ لٛس غحثر وشدٖ تا تچٝ ٞاي ٕٞىالسي خٛد وٝ لذضاٖ وٛزاٜ زش 

 ذ. ٘ضٛ لٛص  خطسي خٛد سا افضایص ٔي دٞٙذ وٝ ٔي زٛا٘ذ ٔٛخة تشٚص 
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يؿالذ ساسر وٙٙذٜ سسٖٛ فمشاذ دس ٘احيٝ خطسي ٚ وٛزاٞي يؿالذ ٘احيٝ خّٛي  دس ؾًف يؿالذ، تٛیژٜ  -1

 تا لأر خٕيذٜ ٔي ٌشدد ٚ دس ٘سيدٝ فشد ٔي يذْ زٛا٘ایي آٟ٘ا دس ٍٟ٘ذاسي زٙٝ تٝ غٛسذ قثيًئٛخة سيٙٝ 

 ضىُ ٌيشد. زذسیحٝ تٛص دس سسٖٛ ٟٔشٜ ٞالساٜ ٔي سٚد وٝ ایٗ أش تايث ٔي ضٛد  ،  ایسسذ

تٝ ٚخٛد ٔي آیذ. افشادي وٝ  ٌشد خطسي چثشا٘ي، وٝ ایٗ ٘ٛو ٘اٞٙداسي اغّة تشاي حفم زًادَ سسٖٛ ٟٔشٜ  - 0

ٌٛدي وٕش آٟ٘ا افضایص خيذا وشدٜ اسر، لٛس خطسي ضاٖ ٘يض افضایص ٔي یاتذ وٝ ایٗ أش تايث ٔي ضٛد تسذسیح 

 ٛص دس سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا ضىُ ٌيشد.ل

 گرد پطتی ثابت 

تٝ حاِر لٛص  ٚافشادي وٝ ٔثسال تٝ ٌشد خطسي ثاتسٙذ دس حاِر خٛاتيذٜ تٝ ضىٓ یا قالثاص خطسطاٖ ٚؾًير ثاتر  

. دس ایٗ ٘ٛو ياسؾٝ زغييش ضىُ سسٖٛ ٟٔشٜ اي تٝ ٚسيّٝ تيٕاس اغالح ضذ٘ي ٘يسر ٚ تشاي دسٔاٖ آٖ اص لشاس داسد

 سٚش ٞاي خشاحي اسسفادٜ ٔي ضٛد. 

 يثاسذ اسر اص :  ٛصلتشخي اص ا٘ٛاو ایٗ ٘ٛو 

داسد ٚ خيّي صٚد خٛد سا ٟا اسسخٛا٘ ٚؾًير غيش قثيًي : ایٗ ٘ٛو ٌشد خطسي اسزثاـ ٔسسميٓ تا  ٛص ٔادسصاديل -2

٘طاٖ ٔي دٞذ. قي ضص ٔاٜ اَٚ ص٘ذٌي، ٍٞٙأي وٝ تچٝ ضشٚو تٝ ٘طسسٗ ٔي وٙذ ٌشد خطسي آضىاس ٔي ضٛد ٚ 

 ٟٔشٜ ٞاسر.  لذأي)خّٛیي(يّر آٖ يذْ زىأُ یا سضذ ٘اوافي ٘يٕٝ 

ٔطىُ  تٌّٛ تٝ ٚخٛد ٔي آیذ. يّر آٖ: ٘ٛيي فٛص ثاتر ٚ وٕا٘ي اسر وٝ دس حذٚد سٙيٗ  ٛص خٛا٘ي یا ضٛئشٔٗل -1

ٞش دٚ خٙس دخسش ٚ خسش تٝ .دس غؿشٚف سكح تاالیي ٚ خایيٙي تذ٘ٝ ٟٔشٜ ٞا وٝ دس حاِر سضذ ٞسسٙذ  ٔي تاضذ

ساٍِي اسر. دس دخسشاٖ صٚدزش اص خسشاٖ دیذٜ  20 -27قٛس ٔساٚي دچاس ایٗ ٘اساحسي ٔي ضٛ٘ذ ٚ سٙيٗ ضيٛو تيٗ 

ضذیذ ٕٔىٗ اسر ٔٛخة اخسالالذ ٔي ضٛد. ایٗ ياسؾٝ دس ٔشاحُ 

 زٙفسي ٚ يػثي ضٛد.

: يؿالذ ٚ ستاقٟا دس قَٛ ساِٟا ؾًيف ٔي ضٛ٘ذ  ٛص  حميميل -0

ٚدیٍش لادس تٝ ٍٟ٘ذاسي ٚؾًير غاف ٘يسسٙذ. تٙاتشایٗ لٛس خطسي 

 افضایص ٔي یاتذ.خٛوي اسسخٛاٖ ٘يض تٝ ایٗ زغييش ضىُ وٕه ٔي وٙذ.
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ٛص، سُ سسٖٛ ٟٔشٜ ٞاسر. يأُ تيٕاسیضائي، تاسيُ وخ لىي اص يُّ ایداد : ی ٛص ٘اضي اص سُ سسٖٛ ٟٔشٜ ٞال -4

اسر وٝ اص ساٜ خشیاٖ خٖٛ تٝ ٟٔشٜ ٔي سسذ ٚ آٖ سا ٔثسال ٔي ساصد. تًذ اص اتسال، يفٛ٘ر تسذسیح غفحٝ ي سضذ 

ٔي وٙذ ٚ تٝ ٔشٚس صٔاٖ  فاغّٝ ٟٔشٜ اي سا وٓ ٚثشدغفحٝ ي تيٗ ٟٔشٜ اي سا اص تيٗ ٔي)اخي فيض( خسٓ ٟٔشٜ اي ٚ 

 .. ٕٞچٙيٗ اسزفاو آٖ واٞص ٔي یاتذاي دس اثش يفٛ٘ر ؾًيف ٚ سكح لذأي آٖ ِٝ ٔيطٛد خسٓ ٟٔشٜ

 قَز: ػالین ًاٌّجاری  .

تشخسسٍي غيش يادي دس سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا ٕٞشاٜ یا تذٖٚ ا٘حٙاء خا٘ثي سسٖٛ فمشاذ،  تكٛس وّي يالیٓ آٖ ضأُ : 

  ٔي تاضذ .دسد، اضىاَ دس ساٜ سفسٗ، خسسٍي صٚدسس ٚ دس ٔشاحُ ضذیذ تيٕاسي ، اخسالالذ زٙفسي ٚ يػثي 

 ......................................................................................................ٍ درهاى پیطگیری

ٌيشیٓ.  ٔساسفا٘ٝ تيطسشٔاٖ آٖ سا ٘ادیذٜ ٔي دٞيٓ أا غاف تطيٗ، لٛص ٘ىٗ!ٕٞٝ ٔا سٚصا٘ٝ ایٗ سا تٝ ٞٓ ززوش ٔي 

 ایٓ، یا وٕش دسد ٌشفسٝ لٛص وشدٜ ایسسادٕ٘اٖ ٔي ضٛیٓ وٝ یا تٝ ٚؾٛح اغّة ٔا صٔا٘ي ٔسٛخٝ تذ ٘طسسٗ ٚ تذ

 ایٙىٝ دیش ضٛد اغَٛ غحيح ٔشالثر اص وٕش سا یاد تٍيشیٓ چٖٛ خيطٍيشي اص غذٔاذلثُ اص  ایٓ.خس تٟسش اسر

دسٔاٖ لكًي تيٕاسي ٔسسّضْ ٕٞىاسي غٕيٕا٘ٝ خٛد تيٕاس اسر.  .٘احيٝ وٕش تٝ ٔشازة آساٖ زش اص ًٔاِدٝ آٟ٘اسر

مشاذ وٝ ٔي زغييش يادذ دس قشص ٘طسسٗ غّف، اسسفادٜ اص لٛصتٙذ، فيضیٛزشاخي خٟر سفى ؾًف يؿالذ سسٖٛ ف

 زٛا٘ذ يأُ ایداد وٙٙذٜ تاضذ، اص دسٔاٟ٘اي قثي اسر. 

دس غٛسزي وٝ تيٕاسي آ٘چٙاٖ خيطشفر وشدٜ تاضذ وٝ تايث تشٚص يالئٓ حسي ٚ حشوسي دس ا٘ذأٟا، اضىاالذ 

 زٙفسي ٚ یا زغييش ضىُ ضذیذ سسٖٛ فمشاذ تاضذ ٕٔىٗ اسر خشاحي دس دسٔاٖ وٕه وٙٙذٜ تاضذ. 
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 حرکات اصالحی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ایسسادٜ خاسچٝ اي سا دس أسذاد سسٖٛ فمشاذ تا دٚ دسر دس خطر ٌشفسٝ وسفٟا سا تٝ  

 يمة ٚ سيٙٝ سا تٝ خّٛ فطاس دٞيذ .

 

قٛسي تٝ تاال خشش وٙيذ  لشاس دٞيذ سدس وطيذٜ تاالي سش سا تٝ حاِر دسسٟا تایسسيذ ٚ 

وٝ تذٖ لٛس ضذٜ خاٞا ٚ دسسٟا دس خطر تٝ ٞٓ ٘ضدیه ضذٜ ٚ تذٖ تٝ غٛسذ یه ٘يٓ 

 دایشٜ دس تيایذ .

 

 

ایسسادٜ اص وٕش خٓ ضٛیذ دسسٟا سا وطيذٜ سٚي یه ٔيض یا خّٝ ٘شدتاٖ لشاس دادٜ تذٖٚ  

 خٓ وشدٖ صا٘ٛ ضا٘ٝ ٞا سا تاال ٚ خایيٗ تثشیذ.

 

اسزفايي آٚیضاٖ ضذٜ سدس تػٛسذ دٚ اص صیش ٔيّٝ سد ضذٜ ٚ یا تا اص ٔيّٝ تاسفيىس وٓ  

تّٙذ وشدٖ تاال زٙٝ تذٖ سا غاف وٙيذ تكٛسیىٝ فمف خٙدٝ خاٞا سٚي صٔيٗ لشاس ٌيشد تًذ 

 تا ٌأٟاي وٛزاٜ تٝ خطر ٔيّٝ تاسفيىس تشٌطسٝ ٚ ٕٞاٖ حشور لثُ سا زىشاس وٙيذ .

 

س خّٛ سيٙٝ ٍ٘ٝ داسیذ تا ٌأٟاي وٛزاٜ ٚ ایسسادٜ تا دسسٟا دٚ سش چٛتذسسي سا ٌشفسٝ د 

 سشیى دٚیذٜ ٚ ٔٛلى دٚیذٖ چٛب ٘شٔطي  سا تٝ تاالي سش ٚ خطر تثشیذ.

 

 

تا فطاس سيٙٝ تٝ  ذ سدسسٚ تٝ دیٛاس قٛسي تایسسيذ وٝ سايذ ٚ سيٙٝ تٝ دیٛاس تچسث 

 د.تٍيشخا اص دیٛاس فاغّٝ  سًي وٙيذقشف دیٛاس
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اص ٞٓ تاص دسسٟا سا سٚي ِثٝ خٙدشٜ یا خّٝ ٘شدتاٖ ٌزاضسٝ سش  ایسسادٜ خاٞا  

 سا اص ٚسف دسر سد وشدٜ ٚ سشٚ ٌشدٖ سا تٝ خایيٗ فطاس دٞيذ.

 

 

ایسسادٜ خاٞا تٝ ا٘ذاصٜ يشؼ ضاٖ ٞا دس قشفيٗ تاص وٙيذ ٚ زٛج ٚاِيثاَ سا  

خشزاج تذٖٚ خٓ وشدٖ آس٘ح )حشور اص ضا٘ٝ (اص تاالي سش تٝ قشف ٔماتُ 

 وشدٜ ٚ تا دسر دیٍشزاٖ ٘يض چٙيٗ وٙيذ .

 

 

 

سٚ تٝ دیٛاس ایسسادٜ اص وٕش خٓ ضذٜ وف دسسٟا سا تٝ دیٛاس تچسثا٘يذ تا  

فطاس دسسٟا تٝ دیٛاس ضا٘ٝ ٞا سا تٝ خایيٗ فطاس دٞيذ تكٛسیىٝ سش اص دسسٟا 

 تٝ خایيٗ سد ضٛد.

 

 

 

 

یه چٛب ٘شٔطي   تایسسيذ ٚ دسسٟا سا تٝ حاِر وطيذٜ تاالي سش لشاس دادٜ 

سا تيٗ دٚ دسر تا فاغّٝ وٓ ٍٟ٘ذاسیذ سدس صا٘ٛٞا سا خٓ وٙيذ ،سًي 

 وٙيذ دسسٟا اص ٘احيٝ وسفساٖ تٝ يمة وطيذٜ ضٛد.

 

 

تایسسيذ تٝ قٛسي وٝ دسسٟا سادس أسذاد ضا٘ٝ ٞا تاص ٚ خاٞا ٘يض تٝ ا٘ذاصٜ  

س يشؼ ضا٘ٝ تاص تاضذ. تا دسسٟا دایشٜ  تا چشخص تٝ يمة صدٜ ٚ تٝ ٔشٚ

 ا٘ذاصٜ دایشٜ سا تضسي ٚ تضسٌسش وٙيذ.
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 یا کور گَد لَردٍز

تٝ افضایص تيص اص حذ فشٚ سفسٍي سسٖٛ فمشاذ دس ٘احيٝ وٕشي ٌٛیٙذ وٝ تايث تيشٖٚ صدٖ ٍِٗ ٚ وطيذٜ ضذٖ 

 ضىٓ ٔي ضٛد. يؿالذ ضىٓ ٚ خّٛ افسادٌي

 

 

 

 

 

 

دس حميمر سسٖٛ فمشاذ زٛسف زًذاد صیادي يؿّٝ ٔحافهر ٔي ضٛد وٝ سالٔر ٚ زًادَ آٖ ٞا دس سالٔر ٚ  

يؿالذ  یًٙي لٛي تٛدٖ ایٗ يذْ زًادَ دس  . تٛدٖ حاِر سسٖٛ فمشاذ ٘مص تسياس ٟٕٔي ایفا ٔي وٙذ قثيًي

دس ضىُ وّي سسٖٛ فمشاذ ف یا ٌشفسٍي تًؿي دیٍش اص آٖ ٞا ٔٛخة خذیذ آٔذٖ ٘اٞٙداسي ٞایي يتشخي ٚ ؾً

خٛاٞذ ضذ. دس ایٗ ٔياٖ ٘مص يؿالذ ضىٕي، تاصوٙٙذٜ ٞاي ٔفػُ خا تٝ ٍِٗ ٚ يؿّٝ ي تضسي خطر تاسٗ، دس 

 ..ایداد ٌٛدي تيص اص حذ وٕش، خُش سً٘ زش اص سایش يؿالذ ایٗ ٘احيٝ اسر

                                                                               

 

 

 

 

سالهت ٍتعادل عضالت در سالهت ٍ طثیعی تَدى ستَى فقرات ًقش تسیار 

 هْوی دارد 
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   ٟٕٔسشیٗ يُّ ایداد ایٗ ياسؾٝ يثاسذ اسر اص :

دس ایٗ حاِر سسٖٛ فمشاذ وٕش تٝ قٛس خثشا٘ي دچاس ا٘حٙاي تيص اص حذ ٔي  : لٛص تيص اص حذ ٘احيٝ ي خطر ▪

 ٌشدد.

چالي: خػٛغا تضسٌي تيص اص حذ ضىٓ ٚ ؾًف يؿالذ ایٗ ٘احيٝ تايث وطيذٌي تيص اص حذ سسٖٛ فمشاذ  ▪

 تٝ سٕر خّٛ ٚ افضایص ٌٛدي وٕش خٛاٞذ ضذ. 

 ٟٔشٜ ٞا تايث زغييش ا٘حٙاٞاي قثيًي سسٖٛ فمشاذ ٔي ضٛد. قثيًي خٛوي اسسخٛاٖ: تا  زغييش اسزفاو ٚ ضىُ ▪

دس سفسٍي زذسیدي ٟٔشٜ ٞا:  ایٗ حاِر اغّة دس ٘احيٝ ي وٕش دیذٜ ٔي ضٛد ٚ تا ِغضش یا خاتدایي ٟٔشٜ ٞا  ▪

ٕٞشاٜ اسر. ایٗ تيٕاساٖ ًٕٔٛال اص وٕش دسد، احساس خذا ضذٌي ٚ ِمي وٕش، ٌٛدي تيص اص حذ وٕش ٚ تشخسسٍي 

 تاسٗ ضىایر داس٘ذ.

  ٛدٜ ٚ تا اخسالَ دس سضذ ٚ زىأُ اسسخٛاٖ ٞا ٚ ٘سٛج ؾًف يؿالذ ضىٕي : ایٗ تيٕاسي دس حميمر اسثي ت

 غؿشٚفي ٕٞشاٜ اسر. دس ایٗ تيٕاسي دسر ٚ خاٞا وٛزاٜ ٞسسٙذ.  

  اِسٟاب دیسه وٕش 
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 خيطٍيشي ٚ دسٔاٖ ِٛسدٚص :

ٞاي وططي اسر . ضٙا وشدٖ تٝ  حشورٌٛدي وٕش، ا٘داْ   تشاي اغالح ٘اٞٙداسي   ٚسصش : تٟسشیٗ ٚسصش .2

وٙذ. تٝ قٛسي  ٚیژٜ وشاَ سيٙٝ وٕه صیادي تٝ زمٛیر يؿالذ ٔسَٛ دس اسسحىاْ ٌٛدي قثيًي وٕش ٔي

 دسغذ دس تٟثٛد ایٗ ٘اٞٙداسي ٔٛثش تاضذ. 93زا  زٛا٘ذ ٔي ضٛد ضٙا وشدٖ وٝ ٌفسٝ ٔي

 ر خّٛ دس ٍٞٙاْ واس اخسٙاب وٙيذ .اص ایسسادٖ ٚ ساٜ سفسٗ  قٛال٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ خٓ ضذٖ تٝ سٕ -ایسسادٖ .1

اسسشس ٚ فطاس تش سٚي وٕش تيطسش دس حاِر ٘طسسٝ اسر زا ایسسادٜ , دس ٘سيدٝ اص ٘طسسٗ  –٘طسسٗ  .0

قٛال٘ي ٔذذ خٛدداسي وٙيذ.  دس ٍٞٙاْ ٘طسسٗ اص یه چٟاس خایٝ وٛزاٜ دس صیش خاٞا یساٖ اسسفادٜ وٙيذ .ٚ 

 تشٚیذ.تٝ غٛسذ دٚسٜ اي ٘طسسٝ ٚ ساٜ  الصْ اسر وٝ

اسسفادٜ چٛتي  اص خٛاتيذٖ تش سٚي ضىٓ اخسٙاب ٌٙيذ،ٚ اص ٚسيّٝ سفر ٚ سخر ٔثُ زخر –خٛاتيذٖ  .4

 ٕ٘ایيذ زا اص ا٘حٙاي صیاد اص حذوٕش خيطٍيشي ضٛد.

دس ٍٟ٘ذاسي ٚؾًير  يؿالذچٖٛ ایٗ  ذٕٞٛاسٜ دس خٟر زمٛیر يؿالذ ضىٓ ٚ ٍِٗ وٛضص ٕ٘ایي  .5

ایسسي سًي ضٛد وٝ لفسٝ سيٙٝ تٝ قشف خّٛ ٚ يؿالذ ضىٓ غحيح تذٖ ٔٛثشا٘ذ. تٝ ٍٞٙاْ ایسسادٖ ت

 ..........................................................خٕى ٌشدد ٚ اص لفُ وشدٖ صا٘ٛٞا دس حاِر ایسسادٜ خٛدداسي ضٛد.

يؿالذ خطر تایسسي اص خٛضيذٖ  وفص ٞاي تا خاضٙٝ ٞاي خيّي تّٙذ وٝ  ا٘مثالتٝ ٔٙهٛس خٌّٛيشي اص .6

 ايث ا٘حٙاي تيص اص حذ وٕش تٝ قشف خّٛ ٔي ضٛد خٛدداسي وٙيذ. ت

تٝ خاٞاي زاٖ زٛخٝ وٙيذ! وف خاٞا سا غاف تش سٚي صٔيٗ تٍزاسیذ ٚ دس غٛسذ ِضْٚ اص یه صیش خایي  .7

ٔٙاسة اسسفادٜ وٙيذ ٚ ٞيچ ٌاٜ خاٞا سا تٝ غٛسذ ؾشتذسي لشاس ٘ذادٜ ٚ یا سٚي ٘ٛن خٙدٝ ٍ٘ٝ ٘ذاسیذ. 

ضذٖ فطاسٞاي تيص اص حذ تش ٔفاغُ ضٕا خٌّٛيشي خٛاٞذ وشد. اص خٕى وشدٖ خا صیش زٙٝ ایٗ واس اص ٚاسد 

  .خٛدداسي وٙيذاسي وٙيذ

اغّة ٔا تذٖٚ ایٗ وٝ خٛدٔاٖ آٌاٜ تاضيٓ دس تسياسي اص اٚلاذ سٚص تا تذ ٘طسسٗ ٚ اسسفادٜ ي ٘اغحيح اص  .8

تسياسي اص دسدٞاي ٌشدٖ، وسف، ضا٘ٝ، سسٖٛ فمشاذ ٔاٖ تٝ زخشیة ٚ خيشي صٚدسس ٚ آٖ دأٗ ٔي ص٘يٓ. 

دس اثش ٘ا آٌاٞي اص قشص اسسفادٜ غحيح اص تذٖ تٝ ٚخٛد ٔي آیٙذ.تشاي دسسر ٘طسسٗ، اص یه  …وٕش ٚ

ایٗ غٙذِي تایذ زٛا٘ایي زغييش اسزفاو سا داضسٝ ٚ ٕٞچٙيٗ خطسي آٖ ٘يض  .غٙذِي ٔٙاسة تٟشٜ تٍيشیذ

دس صٔاٖ ٘طسسٗ، وف خا سا  ▪٘احيٝ ي خطر سا واٞص دٞذ.  تسٛا٘ذ لاتُ زٙهيٓ تاضذ زا فطاسٞاي ٚاسدٜ تش
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غاف تش سٚي صٔيٗ لشاس دٞيذ، غٙذِي خٛد سا زٙهيٓ وٙيذ ٚ دس غٛسذ ٘ياص اص یه تاِطسه وٛچه تشاي 

 خُش وشدٖ فؿاي خاِي خطر وٕشزاٖ اسسفادٜ وٙيذ.

ٕيذٖ یا خٓ ضذٖ تش صا٘ٛٞاي ضٕا تایذ ٞٓ سكح ٔفػُ ٍِٗ زاٖ تاضٙذ. سًي وٙيذ غاف تٙطيٙيذ ٚ اص ِ .9

سٚي ٔيض واس خشٞيض ٕ٘ایيذ. دس غٛسذ ٘ياص تشاي حٕایر وٕشزاٖ اص یه تاِطسه وٛچه ٚ ٔٙاسة تٟشٜ 

 تٍيشیذ.

سا٘سيٕسش تيٗ چطٓ ٚ غفحٝ سا  75زا  15دس غٛسزي وٝ تا ٔا٘يسٛس وأديٛزش واس ٔي وٙيذ حذالُ فاغّٝ ي  .23

َ تاصٚ وفایر ٔي وٙذ. تاالي غفحٝ ي ٔا٘يسٛس تایذ سيایر وٙيذ. تشاي ایٗ واس سيایر فاغّٝ اي ًٔادَ قٛ

 دس سكح چطٓ ضٕا تاضذ، ٔي زٛا٘ذ تا اسسفادٜ اص چٙذ وساب غٛسذ ٌيشد.

ٔا٘ذ وٝ ضٕا تشاي  اسسفادٜ اص لٛصتٙذ یا وٕشتٙذ اٌش تذٖٚ ٘هاسذ ٔسسميٓ خضضه غٛسذ ٌيشد ٔثُ آٖ ٔي .22

 اوسفا وشدٜ تاضيذ.دسٔاٖ سشدسد ٘اضي اص یه زٛٔٛس ٔغضي زٟٙا تٝ اسسأيٙٛفٗ 

ٟٕٔسشیٗ الذاْ دس دسٔاٖ ِٛسدٚص ٚ ٌٛدي وٕش افضایص لذسذ يؿالذ ضىٓ ٚ وٕش ٚ افضایص اً٘كاف  .21

 . خزیشي تافر ٘شْ اقشاف ٍِٗ اسر

 

 

  

 ًظارت هستقین پسضک صَرت گیردبایذ  با  استفادُ از قَزبٌذ یا کوربٌذ
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 حرکات اصالحی 

 

  

تٝ خاي ٔخاِف ،ایسسادٜ خاٞا تاص تذٖٚ خٓ وشدٖ صا٘ٛ دسسٟا سا دس ٘احيٝ ٔچ  

 سسا٘ذٜ دٚتاسٜ غاف تایسسيذ . 

 

 

دسخٝ خٓ وٙيذ دس  93سش خا ایسسادٜ دسر تٝ ضىٓ تذٖ سا دس ٘احيٝ وٕش زا صاٚیٝ  

 خاِيىٝ تا دسر تٝ ضىٓ فطاس ٔي آٚسیذ دٚتاسٜ تٝ حاِر اِٚيٝ تاص ٌشدیذ .

 

 

ایسسادٜ  اص وٕش خٓ ضٛیذ ٚ زٛخي سا خطر خا سٚي صٔيٗ ٍ٘ٝ داضسٝ تا دسر ِٕس  

 وشدٜ ٚ تا آٖ حشور وٙيذ. 

 

 

آساْ ساٜ سفسٝ ٞش دٚ ٌاْ یىثاس تذٖٚ ایٙىٝ صا٘ٛ خٓ ضٛد اص وٕش خٓ ضذٜ یىذسر  

 سا وٙاس خا سٚي صٔيٗ تض٘يذ ٚ دس ٌاْ تًذي تا دسر دیٍش ایٗ واس سا ا٘داْ دٞيذ .

 

 45دسر تٝ وٕش تاال زٙٝ سا اص وٕش خٓ وشدٜ تكٛسیىٝ تاالزٙٝ تا ساٖ صاٚیٝ ایسسادٜ  

 ثا٘يٝ ٍ٘ٝ داضسٝ دٚتاسٜ تٝ حاِر اِٚيٝ تش ٌشدیذ . 23اِي  5دسخٝ تساصد ،

 

سا٘سي ٔسشي اص دیٛاس تایسسيذ أا تاال زٙٝ سا تٝ دیٛاس زىيٝ دٞيذ سًي  03تا فاغّٝ  

 .دسسٟا سا تٝ خاٞا تشسا٘يذ وٙيذ تذٖٚ خٓ وشدٖ صا٘ٛ اص وٕش خٓ ضذٜ 
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 شدٜ آ٘دا تٝ تاال خشزاب وٙيذ ٚ اٌش ٔي تایسسادٜ خاٞا تاص اص ٚسف خاٞا زٛخي سا تٝ يمة  

 زٛا٘يذ ٕٞاٖ خا تٍيشیذ .

 

 

ایسسادٜ دٚ سش قٙاتي سا تٝ ٚسيّٝ دسسٟا ٌشفسٝ تا خشش ٚ خٕى وشدٖ صا٘ٛ ٞا دس سيٙٝ  

 قٙاب سا اص صیش خاٞا سد وٙيذ .

 

 

سٍٙيٙي تذٖ سٚي تاسٗ ،تٝ  صٔيٗ ٘طسسٝ خاٞا اص صا٘ٛ خٓ، وف خاٞا سٚي  صٔيٗ ،سٚي  

٘ٛتر ٕٞضٔاٖ دسسٟا سا یىي اص آس٘ح خٓ وشدٜ داخُ سيٙٝ تشدٜ ٚ تٝ ٘احيٝ وٕش فطاس 

ٚاسد وٙيذ ٚ یه دسر دیٍش سا وطيذٜ ٚ غاف اص سٚي صا٘ٛ سد وٙيذ ٚ خاي دسسٟا سا تٝ 

 سشير يٛؼ ٕ٘ایيذ.

 

 

زش آٚسدٜ ٚ دس سٕر ٔخاِف آٖ خا تا دسر تاص یه خا غاف اص ٘احيٝ وٕش تاال ایسسادٜ خاٞا 

 تٍيشیذ .

 

 

دٔش خٛاتيذٜ تٝ ٘ٛتر یه خا سا اص صا٘ٛ خٓ وٙيذ سدس خاسا تاال تىطيذ وٝ ایٗ يُٕ تايث  

 وطص يؿالذ چٟاس سش ساٖ ٔي ضٛد سدس خا سا يٛؼ وٙيذ .

 

 

ر تاال ،خایيٗ ،چح ٚ ساسر دس ٞٛا تض٘يذ اي دس خٟ ایسسادٜ دسسٟا وطيذٜ تاالي سش دایشٜ

تكٛسیىٝ تذٖ اص ٘احيٝ وٕش وأال زحشن داضسٝ تاضذ سدس ٔسيش دایشٜ سا يٛؼ وٙيذ ٚ دس 

 خٟر يىس دایشٜ لثّي ایٗ يُٕ سا زىشاس ٕ٘ایيذ .
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 یا پطت کجاسکَلیَز  

قشفيٗ ا٘حٙا خيذا وٙذ دچاس  اص  ٚ ٍٞٙأيىٝ سسٖٛ فمشاذ اص حاِر قثيًي خٛد خاسج ضٛد ٚزغييش ضىُ تذٞذ

اسىِٛيٛص يٕذزا دس وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ  يٛص ضذٜ اسر.ِ٘اٞٙداسي ا٘حٙاي سسٖٛ فمشاذ تٝ قشفيٗ یا اسىٛ

٘يض ضٛد ٚ دس تضسٌساالٖ ٘ادس اسر. اِثسٝ ٌاٞي ایٗ تيٕاسي ٔضٔٗ ٚ خأٛش دس تضسٌساِي زطخيع  دیذٜ ٔي

اسىِٛيٛص دس ٔشاحُ اتسذایي ًٕٔٛال  وٛدوي تٛدٜ اسردٚساٖ ضٛد ِٚي ٔٙطاء ایداد تيٕاسي دس ٕٞاٖ  دادٜ ٔي

تٛد. دس ٘سيدٝ إٞير ًٔایٙاذ ٔٙهٓ  ..تذٖٚ دسد اسر ٚ تٝ ٕٞيٗ دِيُ زطخيع آٖ تشاي تيٕاس دضٛاس خٛاٞذ

زٛا٘ذ اص حاِر خفيف زا تسياس  يتشاي اقفاَ ٚ تضسٌساالٖ تشاي زطخيع تيٕاسي ٚاؾح اسر. ایٗ تيٕاس ي ٔ

وفایر  ٚ سيایر زٛغيٝ ٞاي تٟذاضسي ٚدسٔا٘ي ًٔایٙاذ خيٍيشا٘ٝ ضذیذ ٔسغيش تاضذ وٝ دس ٔٛاسد خفيف فمف 

 . اسر ٔٛاسد ضذیذ زٟٙا ساٜ دسٔاٖ خشاحيدس  وٙذِٚي ٔي

 

 

 

 

 

 

 .اسىِٛيٛص سا اص ٘هش ساخساسي تٝ سٝ دسسٝ زمسيٓ ٔيىٙٙذ 

خزیش  وٝ تٝ حشواذ اغالحي خٛاب ٔي دٞذ ،خيطشٚ٘ذٜ ٘يسر ،٘مع يؿٛ زثثير ضذٜ اسىِٛيٛص تشٌطر  -2

 ٘يسر .

 اسىِٛيٛص تشٌطر ٘اخزیش وٝ تٝ حشواذ اغالحي خٛاب ٕ٘يذٞذ ؾًف زثثير ضذٜ اسر . -1

اسىِٛيٛص تا يّر ٘أًّْٛ وٝ ٔي زٛا٘ذ تشٌطر خزیش ٚ یا تشٌطر ٘اخزیش تاضذ وٝ تًذ اص ٔطخع ضذٖ ٔسحشن  -0

 دٖ ؾًف ٔي زٛاٖ تٝ سفى آٖ الذاْ وشد . یا ثاتر تٛ

فشد تایذ تا دسساٖ وطيذٜ تٝ تاالي سش اص تشٌطر خزیشي اسىِٛيٛص ٚ یا تشٌطر ٘اخزیش تٛدٖ آٖ تشاي زطخيع 

ٔيّٝ تاسفيىس آٚیضاٖ ضٛد اٌش ٔٛلى آٚیضاٖ تٛدٖ ا٘حشاف سسٖٛ فمشاذ اص تيٗ تشٚد اسىِٛيٛص تشٌطر خزیش ٚ لاتُ 

حشواذ  ا٘حشاف دس صٔاٖ آٚیضاٖ تٛدٖ ٘يض ٔحسٛس تاضذ اسىِٛيٛص تشٌطر ٘اخزیش اسر ٚ تادسٔاٖ اسر ِٚي اٌش 

 . ٚ ٘ياص تٝ خشاحي داسد اغالحي لاتُ دسٔاٖ ٘يسر 
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                   : کِ ػبارتٌذ از چٌذیي ػاهل در برٍز ایي ٍضؼیت هؤثر است

 ..............................................  .ٚ ساٜ سفسٗ، خٛاتيذٖ تذ لشاس ٌشفسٗ ٚؾًير تذٖ تخػٛظ دس ٍٞٙاْ ٘طسسٗ  -2

 ............................................................................................................ؾًف يؿالذ دس تيٕاسي ٞاي يؿال٘ي تذٖ -1

 ..........................................خضضه لاتُ اغالح ٘يسسٙذ. تيٕاسي ٞاي سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا وٝ تٝ ٚسيّٝ تيٕاس ٚ یا  -0

 .....................................................................................................ضىسسٍي سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا دس اثش زػادف یا زٛٔٛس -4

 يُّ ٔادسصادي -5

ضٛ٘ذ. دخسشاٖ تيطسش اص  ناٞش ٔي تذٖٚ يالٔر تٛدٜ ٚ لثُ یا دس قي دٚساٖ تٌّٛ دسغذ ٔٛاسد اسىِٛيٛص 83حذٚد 

زش تٝ  تيٕاسي دس دخسشاٖ تيطسش اسر. ٞشچٝ وٛدن دس سٙيٗ خایيٗ خسشٞا تٝ ایٗ تيٕاسي ٔثسال ضذٜ ٚ ضذذ ایٗ

ٞشچٝ صاٚیٝ  حاَ زش ضذٖ تيٕاسي تيطسش خٛاٞذ تٛد. دس ييٗ  ٔثسال ضٛد، احسٕاَ خيطشفر ٚ ٚخيٓ ایٗ تيٕاسي

 فمشاذ تيطسش تاضذ، ٚؾًير تيٕاسي تذزش خٛاٞذتٛد اٌش ایٗ ا٘حشاف  دس ٘احيٝ فٛلا٘ي سسٖٛ فمشاذ ا٘حشاف سسٖٛ

ياسؼ ٔي  اتسال تٝ ایٗ تيٕاسي ي وٝ دسغٛسذ يالیٓ ٚ ٘طا٘ٝ ٞای.تاضذ خكش خيطشفر تيٕاسي تيطسش خٛاٞذ تٛد

اٜ یا تذٖٚ ا٘حٙاء خا٘ثي سسٖٛ فمشاذ،دسد، اضىاَ دس ساٜ شخسسٍي غيش يادي دس سسٖٛ ٟٔشٜ ٞا ٕٞشتٌشدد ضأُ :

 ٔي تاضذ . زٙفسي ٚ يػثي  سفسٗ،خسسٍي صٚدسس ٚ دس ٔشاحُ ضذیذ تيٕاسي ، اخسالالذ

 تطخیص اٍلیِ ٍ غربالگری اسکَلیَز

ٌٛیيٓ تٝ خّٛ خٓ ضٛد دس حاِي وٝ دسسٟا وطيذٜ ٚ دس خّٛ لشاس داس٘ذ .سدس ٚي سا اص يمة ٚ  تٝ ٔشیؽ ٔي 

ایٗ سا زسر آدأض ٌٛیٙذ ٚ تشاي .وٙيٓ ،زا تشآٔذٌي یىكشفٝ فمشاذ ٚ د٘ذٜ ٞا سا ٔسٛخٝ ضٛیٓ  خّٛ ٍ٘اٜ ٔي

 زطخيع اِٚيٝ اسىٛ ِيٛص اسسفادٜ ٔي ضٛد.
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تایذ  دس وٛدنا٘حٙاي غيش قثيًي   خيذایص  تٝوشدٖ   ضهدس غٛسذ  دسچٝ ضشایكي تایذ تٝ خضضه ٔشاخًٝ ٕ٘ٛد؟

اسىِٛيٛص اٌش صٚد  دسٔاٖ لكًي تيٕاسي ٔسسّضْ ٕٞىاسي غٕيٕا٘ٝ خٛد تيٕاس اسر.. تٝ خضضه ٔشاخًٝ ٕ٘ٛد 

زغييش يادذ دسقشص ٘طسسٗ غّف، اسسفادٜ اص لٛصتٙذ، تا   . اسر  اغالح  لاتُ  قٛس وأُ ضٛد ًٕٔٛالً تٝ  دادٜ  زطخيع

ٕٔىٗ  ٔي زٛاٖ تٝ دسٔاٖ وٕه ٕ٘ٛد .ذ سسٖٛ فمشاذ ا٘داْ ٚسصضٟاي ٔٙاسة ٚفيضیٛزشاخي خٟر سفى ؾًف يؿال

تيٕاسي يٛد یا خيطشفر  ظ ،اسر دس اثش تي ٔثاالزي ٚ ٘ادیذٜ ٌشفسٗ دسسٛساذ خضضه دس ا٘داْ ٚسصضٟاي ٔخػٛ

وٝ تايث تشٚص يالئٓ حسي ٚحشوسي دس ا٘ذأٟا، اضىاالذ  ٕ٘ایذ دس غٛسزي وٝ تيٕاسي آ٘چٙاٖ خيطشفر  ٕ٘ایذ

  .داضسٝ تاضذخشاحي  ٘ياص تٝ  ٕٔىٗ اسردس ُ ضذیذ سسٖٛ فمشاذ تاضذزٙفسي ٚ یا زغييشضى

 حرکات اصالحی

ي سش ٚ خاٞا تاص ،تا دسسٟا دس تاال اَٚ دایشٜ وٛچه صدٜ ایسسادٜ دسسٟا وطيذٜ تاال    

 سدس دایشٜ سا تٝ ٔشٚس تضسٌسش وٙيذ زا سسٖٛ فمشازساٖ وأال تچشخذ .

 

ٍٗ سا تٝ ا٘ذاصٜ يشؼ ضا٘ٝ تاص وٙيذ ِ ایسسادٜ دس حاِي وٝ دسسٟا تٝ وٕش اسر خاٞا 

 خاغشٜ سا دایشٜ ٚاس تٝ سٕر ساسر ٚ چح ،خّٛ ٚ يمة ، ٚ تش يىس تچشخا٘يذ .

 

ایسسادٜ خاٞا وأال تاص ،دسسٟا وطيذٜ تاالي سش ٚ تا زاب دادٖ تاال زٙٝ دسسٟا سا تٝ چح ٚ  

  ساسر حشور دٞيذ . 

 

سر لشاس دادٜ ٚ تا حشور دادٖ آٟ٘ا تٝ ایسسادٜ خاٞا وأال تاص دسر ساسر سا سٚي ساٖ سا 

تاال زٙٝ سا تٝ سٕر خایيٗ ٚ ساسر تىطيذ سدس ٕٞاٖ واس سا دس سٕر چح ا٘داْ  ،خایيٗ

 دٞيذ )تاال زٙٝ ٘ثایذ تٝ خّٛ یا يمة خٓ ضٛد خٕيذٌي اص خّٟٛ ٔي تاضذ .(

 

 

سسٖٛ  خاي سٕر زمًش ،غاف سسٖٛ فمشاذ ایسسادٜ خاٞا وأال تاص خاي سٕر زحذب 

دسر سٕر زمًش اص تاالي سش وطيذٜ تٝ سٕر زحذب ٔي آیذ دسر  ،اص صا٘ٛ خٓ اذفمش

 زحذب ٘يض تٝ لذسي وطيذٜ ٔي ضٛد وٝ ٔچ خاي زحذب سا ِٕس وٙذ. سٕر 

 

 سسٖٛ فمشاذ تاال زٙٝ سا اص خّٟٛ تٝ سٕر زحذب ، ایسسادٜ دسسٟا وطيذٜ تاالي سش لالب 

 وطص دٞيذ . سسٖٛ فمشاذخٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ دس سٕر زمًش
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 فتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وٝ تا دٚ دسر ِثٝ ٔيض یا خّٝ ٘شدتا٘ي سا ٌشفسٝ سش سا اص ٚسف دسسٟا  ایسسادٜ دس حاِي 

 سد وشدٜ تاال زٙٝ سا تٝ خایيٗ فطاس دٞيذ .

 

 

 

دسسٟا سا وطيذٜ  تٝ فاغّٝ ٘يٓ ٔسش تٝ خّٟٛي زحذب سسٖٛ فمشاذ وٙاس دیٛاس ایسسادٜ  

 تاالي سش تػٛسذ یىي خایيٗ یىي تاالي دیٛاس لشاس دادٜ ٚ سًي وٙيذ ساٜ تشٚیذ دس حاِي

 وٝ سًي ٔي ضٛد دسسٟا دس اسزفاو ٞش چٝ خایيٗ زش لشاس ٌيشد.

 

 

 

)فشٚسفسٍي( اص تاال  سسٖٛ فمشاذ ا٘ذاصٜ يشؼ ضا٘ٝ تاص دسر سٕر زمًش ٝایسسادٜ خاٞا ت 

 .ر تشآٔذٜ سا ِٕس وٙيذ ٚ خطر سش آٔذٜ ٚ وسف سٕ

 

 

 

 

 

 

زشیٗ ٘مكٝ ٕٔىٗ سٚي الایسسادٜ تٝ خّٟٛي زمًش وٙاس دیٛاس دسر سٕر زمًش سا تٝ تا 

 دیٛاس تشسا٘يذ دس حاِي وٝ دسر دیٍشزاٖ سا تٝ وٕش صدٜ ایذ .

 

 

 

ٌيشد وٝ سايذ ٞا سٚي ٞٓ تػٛسذ افمي لشاس  ي سش لشاس ٔيایسسادٜ دسسٟا قٛسي تاال 

 ٔيىطٙذ ٚ فشد تٝ سٕر خّٟٛي زحذب )تشآٔذٜ ( خٓ ٔي ضٛد . ٌشفسٝ ٚ ٕٞذیٍش سا
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  :بِ داستاى زیر تَجِ کٌیذ 

وٝ زٛسف یىي اص واسوٙاٖ تٟذاضسي ا٘داْ ٌشفر احٕذ ٔسٛخٝ ضذ وٝ داساي  دس ًٔایٙاذ ٔمذٔازي دا٘ص آٔٛصي

تاضذ وٝ اص ٘ٛو تشٌطر خزیش  تٝ تيٕاسي اسىِٛيٛص ٔيفمشاذ اسسثٝ اٚ ٌفسٝ ضذ وٝ ٔثسال ا٘حشاف خا٘ثي سسٖٛ 

 .اسر 

 صیِ ّایی داریذ ؟َچِ ت

1.   

2.    

3.    

4.   

 زًذگی ضوا چگًَِ است ؟ 

 هَرد بحث تَصیف کٌیذ  : زًذگی خَد را در ارتباط با هَضَع

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 برای بْبَد زًذگی تاى چِ هَاردی را بایذ هَرد تَجِ قرار دّیذ :

1.    

2.    

3.    

4.  

************************************************************* 

 هٌابغ ػلوی هَرد استفادُ در ایي بخص 

 اصَل ارتَپذی آداهس 

 درد کور دکتر زّرا حجتی 

 حرکات اصالحی ٍ ٍرزش درهاًی دکتر هیر هحوذ کاضف 

 حرکات اصالحی دکتر حسي داًطوٌذی ٍ دکتر حسیي ػلیسادُ 

 حرکات اصالحی  دکتر سیذ صذرالذیي ضجاع الذیي

 ارتَپذی دکتر بْادر ّرًذی 

ٍ با استفادُ از سایت آهَزضی دکتر حسي قٌذ ّاری هتخصص ارتَپذی ٍ فَق تخصص جراحی ستَى 

 فقرات


