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 ثغن هللا الشزوي الشزین                                          

 آستشّص

 

 فِشعت

 اخوبلی ثشسعی

 ػالئن

 پؾتیجبًی ّ دسهبى

 آستشّص ثب صًذگی

 

 التِبة ًْع تشیي ؽبیغ ایي. ؽًْذ عفت ّ دسدًبک هفبفل ؽْد هی ثبػث کَ اعت ثیوبسی آستشّص

 .اعت اًگلیظ دس هفقلی

 

 آستشّص ػالئن

 ُوچٌیي افشاد اص ثؼنی. اعت هفقل زشکت دس هؾکالت ّ هفقل عفتی ّ دسد آستشّص افلی ػالئن

 هفبفل زشکت ٌُگبم خْسدگی تشک یب گشیت فذای - لوظ ثَ زغبعیت - تْسم -: خولَ اص ػالئوی

 داسًذ سا دیذٍ آعیت

 

 .اعت هتفبّت ثغیبس دیذٍ آعیت هختلف هفبفل ثیي ّ هختلف افشاد دس آستشّص ػالئن ؽذت

 

 هؾکالت تْاًٌذ هی دیگش افشاد. ثشّد ّ ثیبیذ ّ ثبؽذ خفیف اعت هوکي ػالئن ، افشاد اص ثؼنی ثشای

 .کٌذ هی دؽْاس سا سّصهشٍ ُبی فؼبلیت اًدبم کَ کٌٌذ تدشثَ سا ؽذیذتشی ّ هذاّم

 

 دس سا هؾکالتی اغلت ّمؼیت ایي اهب ، گیشد لشاس آستشّص تأثیش تست تْاًذ هی هفقلی ُش تمشیجب  

 .کٌذ هی ایدبد دعت کْچک هفبفل ّ ثبعي ، صاًُْب

 

 ّ کٌذ تأییذ سا تؾخیـ ثتْاًذ تب کٌیذ هشاخؼَ ػوْهی پضؽک ثَ ثبیذ داسیذ هذاّم آستشّص ػالئن اگش

 .کٌذ تدْیض سا الصم دسهبى ُشگًَْ

 

 .ثخْاًیذ ثیؾتش آستشّص ػالئن دسثبسٍ
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 آستشّص ػلل

 ثیؾتش دس. داسًذ لشاس هذاّم ّ کن آعیت هؼشك دس ؽوب هفبفل ، هجیؼی صًذگی اص ثخؾی ػٌْاى ثَ

 .کٌیذ ًوی تدشثَ سا ػالئوی ّ کٌذ هی تشهین سا آعیت خْد ؽوب ثذى ، هْاسد

 

 ّ تْسم ، دسد ثبػث ، ؽْد هی تخشیت ؽوب ُبی اعتخْاى اًتِبی دس هسبفع غنشّف ، آستشّص دس اهب

 هتْسم ّ لشهض ًبزیَ ّ ؽذٍ ایدبد اعت هوکي اعتخْاًی سؽذ. ؽْد هی هفقل زشکت دس هؾکالت

 .ؽْد

 

 هی افضایؼ سا آستشّص ثَ اثتال خطش هختلفی هْاسد ؽْد هی تقْس اهب ، ًیغت هؾخـ آى دلیك ػلت

 :خولَ اص ، دُذ

 

 ثشای کبفی ّلت خشازی یب آعیت اص ثؼذ کَ دسفْستی هفقل اص زذ اص ثیؼ اعتفبدٍ - هفقلی آعیت

 ثبؽذ ًذاؽتَ ثِجْدی

 یب لجلی ؽشایو دلیل ثَ کَ دُذ سش هفقلی دس تْاًذ هی آستشّص -( ثبًْیَ آستشّص) ثیوبسیِب عبیش

 ًمشط یب سّهبتْئیذ آستشیت هبًٌذ ، ثبؽٌذ دیذٍ آعیت ؽذت ثَ هْخْد

 .یبثذ هی افضایؼ ثیوبسی ایي ثَ اثتال خطش عي افضایؼ ثب - عي

 ؽذٍ اًدبم هطبلؼبت دس اگشچَ ، ثبؽذ داؽتَ ّخْد ُب خبًْادٍ دس اعت هوکي آستشّص - خبًْادگی عبثمَ

 اعت ًؾذٍ هؾخـ ژى یک زتی

 ؽوب ّصى ثیؾتشیي کَ آًِبیی خقْؿ ثَ ، کٌذ هی ّاسد فؾبس ؽوب هفبفل ثش زذ اص ثیؼ چبلی - چبلی

 لگي ّ صاًُْب هبًٌذ ، کٌٌذ هی تسول سا

 .اعت هشداى اص ثیؾتش صًبى دس آستشّص - ثْدى صى

 

 آستشّص تؾخیـ

 عْال ؽوب ػالئن هْسد دس ؽوب اص اثتذا ػوْهی پضؽک ، خیش یب داسیذ آستشّص ؽوب آیب ایٌکَ تؼییي ثشای

 .کٌذ هی هؼبیٌَ سا ؽوب هفبفل ّ کٌذ هی

 

 :اگش ؽْد هؾکْک آستشّص ثَ اعت هوکي ػوْهی پضؽک

 

 ُغتیذ ثیؾتش یب عبلَ 54 ؽوب
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 ؽْد هی ثذتش ، کٌیذ اعتفبدٍ خْد هفبفل اص ثیؾتش ُشچَ کَ داسیذ هفقل دسد ؽوب

 کؾذ هی هْل دلیمَ 03 اص کوتش یب ًذاسد ّخْد ُب فجر ؽوب هفبفل عفتی

 ثَ. ثبؽذ دیگش هفقلی ثیوبسی یک دٌُذٍ ًؾبى اعت هوکي ایي ، ثبؽذ هتفبّت کوی ؽوب ػالئن اگش

 .ثبؽذ سّهبتْئیذ آستشیت ًؾبًَ تْاًذ هی فجر دس هذت هْالًی هفقل عفتی ، هثبل ػٌْاى

 

 سد ثشای اعت هوکي اهب ، ًیغت الصم هؼوْال   - خْى آصهبیؼ یب ایکظ اؽؼَ هبًٌذ - ثؼذی آصهبیؾبت

 .ؽْد اعتفبدٍ اعتخْاى ؽکغتگی یب سّهبتْئیذ آستشیت هبًٌذ ازتوبلی ػلل عبیش

 

 آستشّص دسهبى

 ؽْد ًوی ثذتش صهبى گزؽت ثب لضّهب اهب ، ًیغت دسهبى لبثل ّ اعت هذت هْالًی ثیوبسی یک آستشّص

 دس ػالئن کبُؼ ثشای ًیض دسهبًی ُبی سّػ اص تؼذادی. یبثذ هی ثِجْد تذسیح ثَ اّلبت گبُی ّ

 .اعت دعتشط

 

 :خولَ اص ای عبدٍ الذاهبت ثب تْاى هی سا خفیف ػالئن

 

 هٌظن ّسصػ

 ّصى کشدى کن اص داسیذ ّصى امبفَ اگش

 هٌبعت کفؼ پْؽیذى

 سّصهشٍ ُبی فؼبلیت هْل دس هفبفل دس فؾبس کبُؼ ثشای ّیژٍ ُبی دعتگبٍ اص اعتفبدٍ

 توشیٌی ثشًبهَ یک ّ هغکي هبًٌذ امبفی ُبی دسهبى ثَ اعت هوکي ؽوب ، اعت ؽذیذتش ؽوب ػالئن اگش

 .ثبؽیذ داؽتَ ًیبص فیضیْتشاپیغت ثب

 

 ؽذیذ ّیژٍ ثَ هفبفل دیذگی آعیت یب ثبؽذ ًکشدٍ کوکی دسهبًی ُبی سّػ ایي اگش ، کوی هْاسد دس

 .ؽْد اًدبم دیذٍ آعیت هفقل خبیگضیٌی یب تمْیت ، تشهین ثشای خشازی اعت هوکي ، ثبؽذ

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش آستشّص دسهبى دسثبسٍ

 

 آستشّص ثب صًذگی
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 ثب آهذى کٌبس دس ؽوب ثَ کوک ثشای کَ اعت هِن ، اعت هذت هْالًی ثیوبسی یک آستشّص کَ آًدب اص

 پؾتیجبًی ، الصم هبلی زوبیت ُشگًَْ هْسد دس هؾبّسٍ ُوچٌیي ّ ، تسشک کبُؼ هبًٌذ ای هغئلَ ُش

 .کٌیذ هی دسیبفت

 

 هی صًذگی آستشّص ثب کَ دیگشاى یب خْد ػوْهی پضؽک ثب کَ ثبؽذ هفیذ اعت هوکي افشاد اص ثشخی

 آًِب ثب خْاُیذ هی کَ ثبؽذ داؽتَ ّخْد ُبیی ًگشاًی یب عْاالت اعت هوکي صیشا ، کٌٌذ فسجت کٌٌذ

 .ثگزاسیذ هیبى دس

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش آستشّص ثب صًذگی دسثبسٍ

 

 آستشّص اص خلْگیشی

 اص خلْگیشی ثب ثتْاًیذ اعت هوکي ، زبل ایي ثب. ًیغت پزیش اهکبى کلی هْس ثَ آستشّص اص خلْگیشی

 .ثشعبًیذ زذالل ثَ سا ثیوبسی ایي ثَ اثتال خطش ، عبلن صًذگی عجک یک داؽتي ّ دیذگی آعیت

 

 ّسصػ

 هبًٌذ زذ اص ثیؼ ثبس تسول ثَ هدجْس سا آًِب ّ کٌذ هی ّاسد فؾبس ؽوب هفبفل ثَ کَ ُبیی ّسصػ اص

 دّچشخَ ّ ؽٌب هبًٌذ ُبیی ّسصػ ، ػْك دس. کٌیذ خْدداسی ، کٌذ هی ّصًَ ثب توشیي ّ دّیذى

 .ؽْد هی کٌتشل ؽوب هفبفل سّی فؾبس کَ خبیی ، کٌیذ اهتسبى سا عْاسی

 

 ُش( عشیغ سّی پیبدٍ یب عْاسی دّچشخَ هبًٌذ) هتْعو ُْاصی فؼبلیت دلیمَ 043 زذالل کٌیذ عؼی

 سا ػنالًی افلی ُبی گشٍّ کَ ُفتَ سّصُبی اص ثیؾتش یب سّص 2 دس لذستی توشیٌبت ػالٍّ ثَ ، ُفتَ

 .کٌیذ زفع سا خْد ػوْهی عالهت تب دُیذ اًدبم ، دٌُذ هی اًدبم

 

 ای عبدٍ توشیٌبت هْسد دس ًکبتی خولَ اص ، کٌیذ کغت ثیؾتشی اهالػبت اًذام تٌبعت ّ عالهتی دسثبسٍ

 .دُیذ اًدبم خبًَ دس تْاًیذ هی کَ

 

 ثذًی زبلت

 ُوبى دس هذت هْالًی هبًذى اص ّ کٌذ کوک صهبى ُش دس ثذى خْة ّمؼیت زفع ثَ تْاًذ هی ُوچٌیي

 .کٌذ خلْگیشی ّمؼیت

 

http://www.drjadid.com/


 www.drjadid.com                                                        سایت پزشکی دکترجدید

                                                t.me/jadidpdfکانال دکترجدید   
 ثشای ّ داسد لشاس فسیر استفبع دس ؽوب فٌذلی کَ کٌیذ زبفل اهویٌبى ، کٌیذ هی کبس هیض سّی اگش

 .کٌیذ اعتشازت هشتت خبثدبیی

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش ثذى ّمؼیت دس سایح اؽکبل سفغ ّ اؽتجبُبت دسثبسٍ

 

 ّصى کبُؼ

 ّصى امبفَ اگش. ؽْد هی آستشّص ثَ اثتال خطش ّ هفبفل دس فؾبس افضایؼ ثبػث چبلی یب ّصى امبفَ

 .کٌذ کوک ثیوبسی ایي ثَ اثتال ازتوبل کبُؼ ثَ اعت هوکي ّصى کبُؼ ، داسیذ

 

 (دکتشخذیذ دسعبیت.)ُغتیذ چبق یب ُغتیذ چبق ثفِویذ تب کٌیذ اعتفبدٍ عبلن ّصى زغبة هبؽیي اص

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش ّصى کبُؼ دسثبسٍ

 

 ػالئن

 

 ثشخی اًدبم ّ دیذٍ آعیت هفبفل زشکت تْاًذ هی کَ اعت هفبفل عفتی ّ دسد آستشّص افلی ػالئن

 .کٌذ دؽْاس سا ُب فؼبلیت

 

 ّ آة زتی ّ ؽوب فؼبلیت عطر ثَ هشثْه تْاًذ هی کَ ، دُذ سش ُبیی لغوت دس اعت هوکي ػالئن ایي

 .ثبؽٌذ هذاّم تْاًٌذ هی ػالئن ، ؽذیذتش هْاسد دس. ثبؽذ ُْا

 

 سا تؾخیـ ثتْاًذ تب کٌیذ هشاخؼَ هتخقـ یب ػوْهی پضؽک ثَ ثبیذ داسیذ هذاّم آستشّص ػالئن اگش

 .کٌذ تدْیض سا الصم دسهبى ُشگًَْ ّ کٌذ تأییذ

 

 :اص ػجبستٌذ کٌیذ هؾبُذٍ تْاًیذ هی پضؽک یب ؽوب کَ دیگشی ػالئن

 

 هفبفل زغبعیت

 ًذُیذ زشکت سا خْد هفبفل اعت هذتی کَ ٌُگبهی عفتی ّ دسد افضایؼ

 ؽًْذ هی ظبُش هؼوْل زذ اص ثیؼ  یب ثضسگتش کوی هفبفل
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 (هیذُذ فذا هفـ زشکت ثب)ؽوب هفبفل دس خْسدگی تشک یب گشیتیٌگ ازغبط یب فذا

 اعت ؽذٍ هسذّد ؽوب هفبفل دس  زشکتی داهٌَ

 (ػنلَ زدن کبُؼ) ػنالت سفتي تسلیل ّ مؼف

 ، صاًْ دیذٍ آعیت هٌبهك تشیي ؽبیغ اهب ، ثگزاسد تأثیش ثذى دس هفقل ُش سّی ثش تْاًذ هی آستشّص

 ػالئن ثبس یک ثبس ُش دس ثبس چٌذ یب هفقل یک دس فمو ، غبلجب  . اعت دعت دس کْچک هفبفل ّ لگي

 .کشد خْاُیذ تدشثَ سا

 

 صاًْ آستشّص

 لشاس تأثیش تست صهبى گزؽت ثب ؽوب صاًْی دّ ُش هؼوْال   ، ثبؽیذ داؽتَ خْد صاًُْبی دس آستشّص اگش

 کشدٍ دسگیش سا صاًْ یک فمو کَ دُذ سش دیگشی ؽشایو یب دیذگی آعیت اثش دس ایٌکَ هگش ، گیشًذ هی

 .اعت

 

 ثیؾتش ؽوب دسد ، ُب پلَ یب ُب تپَ اص آهذى پبییي یب سفتي ثبال ٌُگبم ّیژٍ ثَ ، سفتي ساٍ ٌُگبم اعت هوکي

 .ثبؽذ

 

 دؽْاس سا پبُب کشدى فبف یب ؽًْذ هٌسشف هجیؼی غیش خْد اصخبی صاًُْب اعت هوکي ، اّلبت گبُی

 سا ای کٌٌذٍ سًذٍ ّ ًشم فذای اعت هوکي دُیذ هی زشکت سا دیذٍ آعیت هفقل کَ ٌُگبهی. کٌٌذ

 .ثؾٌْیذ

 

 ساى هفقل آستشّص

 اعت هوکي ، هثبل ػٌْاى ثَ. ؽْد هی ساى هفبفل زشکت دس هؾکل ثبػث اغلت ؽوب لگي دس آستشّص

 .ثبؽذ دؽْاس ؽوب ثشای هبؽیي اص ؽذى خبسج ّ عْاس یب ّ خْساة ّ کفؼ پْؽیذى

 

 دادى زشکت ٌُگبم اغلت ّمؼیت ایي. داسیذ دسد ساى خبسج یب ساى کؾبلَ ًبزیَ دس هؼوْال   ُوچٌیي

 .ثگزاسد تأثیش ؽوب سّی ثش تْاًذ هی خْاة یب اعتشازت ٌُگبم دس اگشچَ ، اعت ثذتش ساى هفبفل

 

 دعت آستشّص

 :کٌذ هی دسگیش سا ؽوب دعت افلی ًبزیَ عَ غبلجب   آستشّص

 

 ؽوب ؽغت اًگؾت پبیَ
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 ؽوب اًگؾتبى ًْک ثَ ًضدیک هفبفل

 اًگؾتبى هیبًی هفبفل

 ثشخغتگی دچبس خْد اًگؾت هفبفل دس ّ ؽًْذ هتْسم ّ دسدًبک ، عفت ؽوب اًگؾتبى اعت هوکي

 ُب ثشخغتگی اگشچَ ، ؽْد ًبپذیذ کبهال   ًِبیت دس ّ یبثذ کبُؼ اعت هوکي دسد ، صهبى گزؽت ثب. ؽْیذ

 .ثوبًٌذ ثبلی تْاًٌذ هی تْسم ّ

 

 خْد اًگؾتبى پؾت دس یب ّ ؽًْذ خن پِلْ ثَ کوی ؽوب دیذٍ آعیت هفبفل دس ؽوب اًگؾتبى اعت هوکي

 .ؽْیذ( هبیغ اص پش ُبی تْدٍ) دسدًبک ُبی کیغت دچبس

 

 تْسم دچبس ، پیًْذد هی ؽوب هچ ثَ دعت ؽغت اًگؾت  کَ خبیی دس اعت هوکي ، هْاسد ثؼنی دس

 ، ًْؽتي هبًٌذ دعتی کبسُبی اص ثشخی اًدبم سا ؽوب اعت هوکي  ّ ثبؽذ دسدًبک تْاًذ هی ایي. ؽْیذ

 .کٌیذ دؽْاس سا کلیذ چشخبًذى یب ُب ؽیؾَ کشدى ثبص

 

 پؾتیجبًی ّ دسهبى

 

 تؼذادی. ؽْد ًوی ثذتش صهبى گزؽت ثب لضّهب   ثیوبسی ایي اهب ، ًذاسد ّخْد آستشّص ثشای دسهبًی ُیچ

 .داسد ّخْد ػالئن تغکیي ثشای دسهبًی ُبی سّػ اص

 

 :ؽبهل آستشّص ػالئن افلی ُبی دسهبى

 

 هٌظن ّسصػ ّ عبلن ّصى زفع هبًٌذ - صًذگی عجک ثَ هشثْه الذاهبت

 ؽوب دسد تغکیي ثشای - داسّ

 سّصهشٍ ُبی فؼبلیت اًدبم دس عِْلت ثشای - زوبیتی ُبی دسهبى

 یب تمْیت ، تشهین ثشای خشازی اعت هوکي ، اًذ ًجْدٍ هفیذ ُب دسهبى عبیش کَ هؼذّدی هْاسد دس

 .ؽْد گشفتَ ًظش دس ًیض دیذٍ آعیت هفبفل خبیگضیٌی

 

 صًذگی عجک تغییش

 ّسصػ
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 ؽوب آهبدگی عطر ّ عي ُش ، آستشّص ثَ هجتال افشاد ثشای دسهبًی سّؽِبی هِوتشیي اص یکی ّسصػ

 ثِجْد ثشای توشیٌبتی ّ ػنالت تمْیت ثشای توشیٌبت اص تشکیجی ؽبهل ثبیذ ؽوب ثذًی فؼبلیت. ثبؽذ

 .ثبؽذ ؽوب خغوبًی آهبدگی

 

 .کٌذ هی ثذتش سا ؽوب ػالئن ّسصػ کٌیذ فکش اعت هوکي ، ؽْد ؽوب عفتی ّ دسد ثبػث آستشّص اگش

 

 ؽْد هی هفبفل تمْیت ّ ػنلَ ایدبد ثبػث ، داسد هی ًگَ فؼبل سا ؽوب کَ هٌظن ّسصػ ، زبل ایي ثب

 .کٌذ هی کوک ػالئن ثِجْد ثَ هؼوْال   ،

 

 سا ػالئن ایٌِب ُوَ ، اعت هفیذ ًیض اعتشط سفغ ّ ثذى ّمؼیت ثِجْد ، ّصى کبُؼ ثشای ّسصػ

 .دُذ هی تغکیي

 

 ثشًبهَ یک اص تْاًیذ هی کَ هضایبیی هْسد دس ، فیضیْتشاپیغت یک ازتوبال   یب ، ػوْهی پضؽک

 دًجبل خبًَ دس کَ ثذُذ ّسصؽی ثشًبهَ یک ؽوب ثَ تْاًذ هی ّ کشدٍ ثسث ثبؽیذ داؽتَ اًتظبس ّسصؽی

 .کٌیذ

 

 ّسصػ زذ اص ثیؼ اًدبم کَ داسد ّخْد خطش ایي صیشا کٌیذ دًجبل سا ثشًبهَ ایي کَ اعت هِن ثغیبس

 .ثشعبًذ آعیت ؽوب هفبفل ثَ اعت هوکي اؽتجبٍ ّسصػ ًْع یک اًدبم یب زذ اص ثیؼ

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش خبًَ دس ّسصػ عبدٍ سّؽِبی خولَ اص اًذام تٌبعت ّ عالهتی هْسد دس

 

 ّصى کبُؼ

 ّاسد هفبفل اص ثشخی ثَ سا ثیؾتشی فؾبس صیشا ، کٌذ هی ثذتش سا آستشّص غبلجب   چبلی یب ّصى امبفَ

 .کٌذ هی

 

 (دکتشخذیذ عبیت.)کٌیذ اعتفبدٍ عبلن ّصى زغبة هبؽیي اص ، چبلی یب ّصى امبفَ اص اهالع ثشای

 

 ، عبلن غزایی سژین داؽتي ّ ثیؾتش ثذًی فؼبلیت اًدبم ثب کٌیذ عؼی ، داسیذ چبلی یب ّصى امبفَ اگش

 .دُیذ کبُؼ سا خْد ّصى
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 آًِب. ثگزاسیذ هیبى دس خْد فیضیْتشاپ یب ػوْهی پضؽک ثب سا خذیذ توشیٌی ثشًبهَ ُش ، ؽشّع اص لجل

 ّ ػوْهی پضؽک. کٌیذ تٌظین خْد ثشای هٌبعت ّسصؽی ثشًبهَ یک تب کٌٌذ کوک ؽوب ثَ تْاًٌذ هی

 .کٌٌذ تْفیَ خطش ثی ّ آسام ّصى کبُؼ چگًْگی هْسد دس تْاًٌذ هی ُوچٌیي ؽوب پشعتبس

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش ّصى کبُؼ دسثبسٍ

 

 دسد دٌُذٍ تغکیي داسُّبی

 .کشد خْاُذ فسجت ؽوب ثب آستشّص اص ًبؽی دسد تغکیي داسُّبی هْسد دس پضؽک

 

 هغکي هبًٌذ دسهبًی ُبی سّػ اص تشکیجی ثَ اعت هوکي ؽوب دسد کٌتشل ثَ کوک ثشای اّلبت ثؼنی

 .ثبؽذ ًیبص خشازی یب کوکی ّعبیل ّ ّسصػ ،

 

 عبیش ّ دسد ؽذت ثَ  اعت هوکي دسد مذ ًْع کٌذ  تْفیَ دسد مذ داّسی ؽوب ثَ ػوْهی پضؽک

 .اعت صیش دس اعتفبدٍ هْسد افلی داسُّبی. داسد ثغتگی ؽوب عالهتی هؾکالت یب ؽشایو

 

 (پبساعتبهْل)اعتبهیٌْفي

 اص سا( پبساعتبهْل)اعتبهیٌْفي هقشف ػوْهی پضؽک اعت هوکي ، داسیذ آستشّص اص ًبؽی دسدی اگش

 هْس ثَ سا آى اعت ثِتش. ثخشیذ ُب داسّخبًَ یب ُب عْپشهبسکت اص تْاًیذ هی سا ایي. کٌذ پیؾٌِبد اثتذا

 .ؽْد تسول لبثل غیش ؽوب دسد تب ثوبًیذ هٌتظش ایٌکَ تب کٌیذ هقشف هٌظن

 

 کٌیذ اعتفبدٍ ػوْهی پضؽک تْعو ؽذٍ تْفیَ دّص اص ُویؾَ ،( پبساعتبهْل)اعتبهیٌْفي هقشف ٌُگبم

 .ًکٌیذ ثیؾتش ثغتَ سّی ؽذٍ رکش دّص زذاکثش اص ّ

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش پبساعتبهْل دسثبسٍ

 

 (NSAIDs) اعتشّئیذی غیش التِبة مذ داسُّبی

 مذ داسّی اعت هوکي ػوْهی پضؽک ، ًکٌذ کٌتشل سا آستشّص دسد هْثشی هْس ثَ اعتبهیٌْفي اگش

 .کٌذ تدْیض( NSAID) اعتشّئیذی غیش التِبثی

 

NSAID کٌٌذ هی کبس التِبة کبُؼ ثب کَ ُغتٌذ ُبیی هغکي ُب. 
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 هفبفل سّی هغتمیوب   کَ ُغتٌذ هْخْد( هْمؼی ُبی NSAID) کشم ثقْست ُب NSAID اص ثشخی

 دس آستشّص ثَ اگش. ُغتٌذ دعتشط دس ًغخَ ثذّى هْمؼی ُبی NSAID ثشخی. صًیذ هی دیذٍ آعیت

 دسد کبُؼ ثَ تْاًٌذ هی ُوچٌیي آًِب. ثبؽذ هْثش ّیژٍ ثَ تْاًذ هی ، ثبؽیذ هجتال خْد دعت یب صاًْ

 .دٌُذ کبُؼ سا ؽوب هفبفل تْسم تْاًٌذ هی ُوچٌیي ، کٌٌذ کوک

 

 فسجت ؽوب ثب آى ثب هشتجو خطشات ّ هضایب ّ ؽوب ًیبص هْسد NSAID ًْع دسثبسٍ ؽوب پضؽک

 .کشد خْاُذ

 

 NSAID ُبی لشؿ ثَ اعت هوکي ، ًذٌُذ تغکیي سا دسد هْمؼی ُبی NSAID ّ اعتبهیٌْفي اگش

 زولَ یب آًژیي یب هؼذٍ صخن ، آعن هبًٌذ داسًذ خبفی ؽشایو کَ افشادی ثشای اعت هوکي. ثبؽذ ًیبص

 خْد ػوْهی پضؽک اص ، کٌیذ هی هقشف آعپشیي پبییي دّص اگش. ًجبؽٌذ هٌبعت هغضی عکتَ یب للجی

 .کٌیذ اعتفبدٍ NSAID اص ثبیذ آیب کَ ثپشعیذ

 

 ًبم ثَ داسّیی هؼوْال   ، کٌذ تدْیض یب تْفیَ دُبى هشیك اص سا NSAID داسّی ػوْهی پضؽک اگش

 ؽوب ثشای ًیض سا هؼذٍ اص هسبفظت ثشای پٌتْپشاصّل یب اهپشاصّل هثل(PPI) پشّتْى پوپ ثبصداسًذٍ

 هؼذٍ اعیذ ثشاثش دس آى اص کَ سا ؽوب هؼذٍ داخلی پْؽؼ تْاًٌذ هی ُب NSAID. کٌٌذ هی تدْیض

 آعیت خطش ّ دُذ هی کبُؼ سا هؼذٍ تْعو ؽذٍ تْلیذ اعیذ هیضاى PPI. کٌٌذ تدضیَ ، کٌذ هی هسبفظت

 .دُذ هی کبُؼ سا ؽوب هؼذٍ داخلی پْؽؼ ثَ

 

 افیًْی هْاد

 دسد اعت هوکي اثشاعتبهیٌْفي ػذم فْست دس کَ اعت هغکي اص دیگشی ًْع کذئیي هبًٌذ اّپیْئیذُب

 تْاًٌذ هی ُوچٌیي اهب ، کٌٌذ کوک ؽذیذ دسد تغکیي ثَ تْاًٌذ هی افیًْی هْاد. دُذ تغکیي سا ؽوب

 .کٌٌذ ایدبد یجْعت ّ تِْع زبلت ، آلْدگی خْاة هبًٌذ خبًجی ػْاسك

 

 .ؽْد هی تشکیت اعتبهیٌْفي ثب کْکْداهْل هبًٌذ سایح داسُّبی دس کذئیي

 

 اعت هوکي یجْعت اص خلْگیشی ثشای ػوْهی پضؽک ، افیًْی هْاد هٌظن هقشف ثَ ًیبص فْست دس

 .کٌذ تدْیض آى کٌبس دس آى هقشف ثشای هلیي داسّی یک

 

 Capsaicin کپغبیغیي کشم
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 ًجْدٍ هثش ؽوب دسد کبُؼ دس هْمؼی ُبی NSAID ّ ُغتیذ صاًْ یب دعت دس آستشّص ثَ هجتال اگش

 .کٌذ تدْیض کپغبیغیي کشم ػوْهی پضؽک اعت هوکي ، اعت

 

 هی ػول ، فشعتٌذ هی دسهبى تست هٌطمَ دس سا دسد پیبم کَ اػقبثی کشدى هغذّد ثب کپغبیغیي کشم

 اص اعتفبدٍ اّل ُفتَ 2 هی دس. ثگزاسد اثش تب کٌیذ اعتفبدٍ آى اص هذتی ثبؽیذ هدجْس اعت هوکي. کٌذ

 هْثش کبهال   دسهبى تب ثکؾذ هْل هبٍ یک اعت هوکي اهب ، ثبؽیذ داؽتَ دسد تغکیي همذاسی ثبیذ کشم

 .ثبؽذ

 

 5 ُش تب ، ثوبلیذ خْد دیذٍ آعیت هفبفل سّی سّص دس ثبس 5 زذاکثش سا کپغبیغیي کشم ًخْد همذاسیک

 آى اص اعتفبدٍ اص پظ ُویؾَ ّ ًکٌیذ اعتفبدٍ هلتِت یب ؽکغتَ پْعت سّی کپغبیغیي کشم اص. عبػت

 .ثؾْییذ سا خْد دعتبى

 

 لشاس خْد تٌبعلی اًذام ّ ثیٌی ، دُبى ، چؾن هبًٌذ زغبط هٌبهك دس کپغبیغیي کشم ثبؽیذ هشالت

 ، ثگیشیذ خْد ثذى زغبط هٌبهك دس سا آى اگش ثٌبثشایي ، ؽْد هی تِیَ لشهض فلفل اص کپغبیغیي. ًگیشد

 .داؽت ًخْاُذ ای فذهَ ُیچ ، زبل ایي ثب. ثبؽذ دسدًبک ثغیبس عبػت چٌذ ثشای اعت هوکي

 

 خبی ایي. ثبؽیذ داؽتَ خْد پْعت سّی عْصػ ازغبط اعت هوکي کپغبیغیي کشم اص اعتفبدٍ اص ثؼذ

 داؽتي یب کشم صیبد اعتفبدٍ اص اهب. افتذ هی اتفبق کوتش ، کٌیذ اعتفبدٍ آى اص ثیؾتش ُشچَ ّ ًیغت ًگشاًی

 ازغبط تْاًذ هی اهش ایي صیشا ، کٌیذ خْدداسی آى اص اعتفبدٍ اص ثؼذ یب لجل گشم آة دّػ یب زوبم

 .کٌذ ثذتش سا عْصػ

 

 اعتشّئیذ تضسیك

 ّ اعت کْستیضّل ُْسهْى اص اًغبى تْعو ؽذٍ عبختَ ُبی ًغخَ زبّی کَ اعت داسّ ًْػی اعتشّئیذ

 .سّد هی کبس ثَ دسدًبک ػنالًی - اعکلتی هؾکالت دسهبى ثشای اّلبت گبُی
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 عبیش دس هْفمیت ػذم فْست دس اعتشّئیذ تضسیك اعت هوکي آستشّص ثَ هجتال افشاد اص دسثشخی

 .ؽْد اًدبم ُب دسهبى

 

 ؽْد دادٍ ؽوب ثَ هْمؼی زغی ثی اثتذا اعت هوکي. ؽْد هی اًدبم دیذٍ آعیت ًبزیَ دس هغتمیوب   تضسیك

 .دُیذ کبُؼ سا دسد ّ کشدٍ زظ ثی سا ًبزیَ تب

 

 .دُذ کبُؼ هبٍ یب ُفتَ چٌذیي ثشای سا دسد تْاًذ هی ّ کٌذ هی کبس عشػت ثَ اعتشّئیذ تضسیك

 

 زوبیتی ُبی دسهبى

 ؽْیذ هٌذ ثِشٍ زوبیتی دسهبًی سّػ چٌذیي اص اعت هوکي ، داسُّب ّ صًذگی ؽیٍْ دس تغییش ثش ػالٍّ

 .کٌذ کوک سّصهشٍ کبسُبی اًدبم ّ دسد کبُؼ دس ؽوب ثَ تْاًذ هی کَ

 

 (TENS) پْعت هشیك اص ػقت الکتشیکی تسشیک

 ُبی تکبًَ کَ کٌذ هی اعتفبدٍ دعتگبُی اص( TENS) پْعت هشیك اص ػقت الکتشیکی تسشیک

 ثب اعت هوکي ایي. کٌذ هی هتقل پْعت ثَ ، الکتشّد ًبم ثَ ، چغجٌذٍ ُبی تکَ هشیك اص سا الکتشیکی

 .دُذ کبُؼ سا آستشّص اص ًبؽی دسد ، کٌٌذ هی کٌتشل سا دسد کَ ًخبع ػقت اًتِبی کشدى زظ ثی
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 دس ؽوب ثَ تْاًذ هی کَ ، ؽْد هی اًدبم پضؽک یب فیضیْتشاپ یک تْعو هؼوْال   TENS ثب دسهبى

 .کٌذ تْفیَ ؽوب دسهبى صهبى هذت ّ پبلظ لذست هْسد

 

 عشد یب گشم ُبی کیغَ

 افشاد ثشخی دس سا آستشّص ػالئن ّ دسد تْاًذ هی هفبفل سّی عشد یب گشم ُبی کیغَ اص اعتفبدٍ

 ثبؽذ گشفتَ لشاس دیذٍ آعیت ًبزیَ سّی ّ ؽذٍ پش گشم یب عشد آة ثب کَ گشم آة ثطشی یک. دُذ تغکیي

 .ثبؽذ هْثش ثغیبس دسد کبُؼ دس تْاًذ هی
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 ًیض ؽًْذ گشم هبیکشّّیْ دس یب ّ ؽًْذ خٌک فشیضس دس تْاًٌذ هی کَ ای ّیژٍ گشم ّ عشد ُبی ثغتَ

 .کٌٌذ هی کبس هؾبثَ سّؽی ثَ ّ ُغتٌذ هْخْد

 

 کوکی ُبی دعتگبٍ

 دعتگبٍ چٌذیي ، کٌذ هی دؽْاس سا سّصهشٍ کبسُبی اًدبم یب زشکتی هؾکالت ایدبد ثبػث آستشّص اگش

 ثَ تخققی هؾبّسٍ ّ کوک ثشای سا ؽوب اعت هوکي ػوْهی پضؽک. کٌٌذ کوک ؽوب ثَ تْاًٌذ هی

 .دُذ اسخبع کبسدسهبًگش یک یب فیضیْتشاپیغت یک

 

 اعت هوکي ، داسیذ آستشّص خْد پبی یب صاًْ ، ثبعي هبًٌذ ، آستشّص خْد تستبًی اًذام دس اگش

 .دُذ پیؾٌِبد سا ؽوب کفؼ هخقْؿ کفی یب کفؼ کبسدسهبًگش یب فیضیْتشاپیغت

 

 ثَ ّاسدٍ فؾبس اص سفتي ساٍ ٌُگبم تب کٌٌذ کوک ؽوب ثَ تْاًٌذ هی گیش مشثَ کف داسای ُبی کفؼ

. کٌٌذ کوک ؽوب ّصى یکٌْاخت پخؼ ثَ اعت هوکي هخقْؿ ُبی کفی. ثکبُیذ خْد پبُبی هفبفل

 .کٌٌذ هی کبس سّػ ُویي ثَ ًیض پب ُبی عبپْست ّ ُب ثشیظ
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 الصم اعت هوکي ، گزاسد هی تأثیش ؽوب تسشک ثش کَ داسیذ خْد صاًْی یب ساى هفقل دس آستشّص اگش

 پبی ثب خْد ثذى هخبلف عوت دس سا آى. کٌیذ اعتفبدٍ ػقب یب چْة هبًٌذ کوکی ّعیلَ یک اص ثبؽذ

 .ثگیشد سا ؽوب ّصى اص همذاسی تب داسیذ ًگَ دیذٍ آعیت

 

 ثشای کَ عخت ّ عفت هْاد اص ای لطؼَ) آتل ، دسدًبک هفقل یک اعتشازت ثَ ًیبص فْست دس

 هی ؽوب فیضیْتشاپیغت. ثبؽذ هفیذ تْاًذ هی ًیض( ؽْد هی اعتفبدٍ اعتخْاى یب هفقل اص زوبیت تأهیي

 .دُذ هؾبّسٍ ؽوب ثَ آى اص فسیر اعتفبدٍ ًسٍْ هْسد دس ّ کشدٍ تِیَ آتل تْاًذ

 

 

 ًیض ؽیشآة کشدى ثبص هبًٌذ دعتی کبسُبی اًدبم دس اعت هوکي ، اعت آستشّص ثَ هجتال ؽوب دعتبى اگش

 هی یب ؽیشُبی اُشهی ّ اتْهبتیک چشخبًِب ؽیش هبًٌذ خبؿ ُبی دعتگبٍ. ثبؽیذ داؽتَ ًیبص کوک ثَ

 دس کوکی ّعبیل اص اعتفبدٍ هْسد دس تْاًذ هی ؽوب کبسدسهبًگش. کٌٌذ هذیشیت سا کبسُب ایي اًدبم تْاًٌذ

 .کٌذ هؾبّسٍ ّ کوک ؽوب ثَ خْد کبس هسل یب خبًَ

 

 دعتی دسهبى

 سا آستشّص اص ًبؽی عفتی اعت هوکي ّ ؽْد هی ػنالت سفتي ثیي اص ثبػث هفبفل اص اعتفبدٍ ػذم

 کؼ سا ثذى خْد دعتبى اص اعتفبدٍ ثب فیضیْتشاپیغت آى دس کَ اعت تکٌیکی دعتی دسهبى. دُذ افضایؼ

 .ثبؽٌذ پزیش اًؼطبف ّ ًشم ؽوب هفبفل تب دُذ هی هبعبژ ّ کٌذ هی هتسشک ، آّسد هی

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش فیضیْتشاپی دسثبسٍ
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 خشازی ػول

 یب ّ ًجْدٍ هْثش دسهبًی سّؽِبی عبیش کَ اعت ًیبص هْسد کوی هْاسد دس فمو آستشّص ثشای خشازی

 .ثبؽذ دیذٍ آعیت ؽذت ثَ ؽوب هفبفل اص یکی

 

. دُذ هی اسخبع استْپذی خشاذ یک ثَ سا ؽوب ػوْهی پضؽک ، آستشّص خشازی ثَ ًیبص فْست دس

 .ثخؾذ ثِجْد ثغیبس سا ؽوب صًذگی کیفیت ّ تسشک ، ػالئن اعت هوکي آستشّص ثشای خشازی

 

 هوکي ُن ٌُْص ّ کشد تنویي خشازی ثب ؽوب ػالئن ثشدى ثیي اص کلی هْس ثَ تْاى ًوی ، زبل ایي ثب

 .کٌیذ تدشثَ سا خْد ّمؼیت اص ًبؽی عفتی ّ دسد اعت

 

 .داسد ّخْد آستشّص ثشای خشازی هختلف ًْع چٌذیي

 

 هفقل تؼْیل

 صاًْ ّ ساى هفبفل خبیگضیٌی ثشای هؼوْال   ، ؽْد هی گفتَ ًیض آستشّپالعتی آى ثَ کَ هفقل تؼْیل

 .ؽْد هی اًدبم

 

 

( پشّتض) هقٌْػی هفقل ّ ثشداؽتَ سا ؽوب دیذٍ آعیت هفقل خشاذ ، هفقل تؼْیل خشازی هی دس

 دّام عبل 23 تب تْاًذ هی هقٌْػی هفقل. کٌذ هی خبیگضیي سا خبؿ فلض ّ پالعتیک اص ؽذٍ عبختَ

 .ثبؽذ تؼْیل ثَ ًیبص اعت هوکي ًِبیت دس اگشچَ ، ثبؽذ داؽتَ
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 اص فمو ایي. کٌٌذ هی ػول آى ثَ کَ داسد ّخْد هفقل تؼْیل خشازی ػول اص خذیذتشی ًْع ُوچٌیي

 هْسد دس ؽوب خشاذ. ثبؽذ تش هٌبعت خْاى ثیوبساى ثشای اعت هوکي ّ کٌذ هی اعتفبدٍ فلضی اخضای

 .کشد خْاُذ فسجت ؽوب ثب اعت سّػ ثِتشیي کَ خشازی ًْع

 

 .ثذاًیذ ثیؾتش صاًْ هفقل تؼْیل ّ ساى هفقل تؼْیل دسثبسٍ

 

 هفقل( کشدى فیْص)آهیختي ثِن

 هفقل کشدى فیْص ثشای سا ػولیبتی اعت هوکي خشاذ ، ًجبؽذ هٌبعت ؽوب ثشای هفقل تؼْیل اگش

 .ؽْد هی ؽٌبختَ ص آستشّد ػٌْاى ثَ کَ ، کٌذ پیؾٌِبد دائوی هْلؼیت یک دس ؽوب

 

 

 زشکت ثَ لبدس دیگش گشچَ ، ؽذ خْاُذ کوتش ثغیبس آى دسد ّ لْیتش ؽوب هفقل کَ هؼٌبعت ثذاى ایي

 .ثْد ًخْاُیذ آى دادى

 

 هفقل اهشاف دس اعتخْاى همذاسی ثشداؽتي یب افضّدى

 اعت هوکي ، ًیغتیذ هٌبعت صاًْ هفقل تؼْیل خشازی ثشای اهب داسیذ خْد صاًُْبی دس آستشّص اگش

 لغوت ثشداؽتي یب امبفَ  ثشداؽتي خشازی ؽبهل ایي. دُیذ اًدبم اعتئْتْهی ثٌبم سا ػولی ثتْاًیذ

 .اعت صاًْ هفقل پبییي یب ثبال دس اعتخْاى اص کْچکی

 

 دیذٍ آعیت لغوت سّی دیگش ؽوب ّصى ثٌبثشایي ، ؽْد تٌظین دّثبسٍ ؽوب صاًْی تب کٌذ هی کوک ایي

 ثَ ٌُْص ًِبیت دس اعت هوکي اگشچَ ، دُذ تغکیي سا آستشّص ػالئن تْاًذ هی اعتئْتْهی. ًیغت صاًْ

 .ثبؽیذ داؽتَ ًیبص صاًْ هفقل تؼْیل خشازی

 

 خبیگضیي ّ هکول ُبی دسهبى

 سا - آسّهبتشاپی ّ عْصًی هت هبًٌذ - خبیگضیي یب هکول ُبی دسهبى آستشّص ثَ هجتال افشاد اص ثشخی

 .داًٌذ هی هفیذ سا آًِب ّ کٌٌذ هی اهتسبى
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 تْعو کلی هْس ثَ ّ داسد ّخْد آًِب ثْدى هْثش اثجبت ثشای پضؽکی ؽْاُذ فمذاى ، زبل ایي ثب

 .ؽًْذ ًوی تْفیَ( NICE) هشالجت تؼبلی ّ ثِذاؽت هلی اًغتیتْی

 

 غزایی ُبی هکول

 ّ کٌذسّیتیي خولَ اص ، اعت ؽذٍ اعتفبدٍ آستشّص دسهبى ثشای غزایی ُبی هکول اص تؼذادی گزؽتَ دس

 .گلْکْصاهیي

 

 ًوی تدْیض( اًگلغتبى ثِذاؽتی عیغتن)NHS دس سا گلْکْصاهیي ّ کٌذسّیتیي دیگش ػوْهی پضؽکبى

 .ًذاسد ّخْد دسهبى یک ػٌْاى ثَ آًِب ثْدى هْثش هْسد دس هْثمی ؽْاُذ ُیچ صیشا کٌٌذ

 

 دس هؼوْل هْس ثَ ًجبیذ کَ کٌذ هی تْفیَ NICE ّ ثبؽٌذ گشاى تْاًٌذ هی ُب هکول ، کلی هْس ثَ

NHS َؽْد اسائ. 

 

Rubefacients 

Rubefacients َگشم اثش یک ؽوب پْعت سّی هبلؼ ٌُگبم کَ اعت دعتشط دس کشم ّ ژل فْست ث 

 آستشّص اص ًبؽی هفبفل دسد دسهبى ثشای rubefacients سّػ چٌذیي اص. کٌذ هی ایدبد لشهض ّ

 .اعت ؽذٍ اعتفبدٍ

 

 ّ داسد آستشّص ػالئن ثِجْد دس کوی تأثیش rubefacients کَ اعت دادٍ ًؾبى تسمیمبت ، زبل ایي ثب

 .کٌذ ًوی تْفیَ سا آًِب اص اعتفبدٍ NICE ثٌبثشایي

 

 آستشّص ثب صًذگی

 

 ًوی ثذتش لضّهب   ؽشایو. ثبؽیذ داؽتَ آستشّص ثب سا فؼبلی ّ عبلن صًذگی تْاًیذ هی ، هٌبعت پؾتیجبًی ثب

 .ؽْد

 

 عبلن صًذگی

 ثشای کَ ، کٌذ هی کوک ّصى کٌتشل ّ ػنالت تمْیت ثَ هٌظن ّسصػ ّ خْة غزایی سژین یک

 .داسد عالهتی ثشای ًیض دیگشی فْایذ ُوچٌیي ّ اعت هفیذ آستشّص
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 :کي پیذا هْسدػ دس ثیؾتشی چیضای

 

 عبلن غزایی سژین یک داؽتي

 

 تٌذسعتی ّ عالهتی

 

 ّصى کبُؼ

 

 خْد داسّی هقشف

 داؽتَ ثِجْدی ازغبط اگش زتی ، کٌیذ هقشف ؽذٍ تدْیض کَ ُوبًطْس سا خْد داسّی کَ اعت هِن

 .ثبؽیذ

 

 ؽوب داسُّبی اگش اگشچَ ، کٌٌذ کوک دسد اص خلْگیشی ثَ تْاًٌذ هی اّلبت گبُی هذاّم داسُّبی

 .ًجبؽذ دسدًبک ُبی دّسٍ ثیي دس آًِب هقشف ثَ ًیبصی اعت هوکي ، ثبؽذ ؽذٍ تدْیض" ًیبص هجك"

 

 ًگشاًی یب عْال ایذ کشدٍ تدشثَ کٌیذ هی فکش کَ خبًجی ػْاسك یب هقشفی داسّی هْسد دس اگش

 .کٌیذ فسجت خْد ثِذاؽتی ُبی هشالجت تین ثب ، داسیذ

 

 تذاخالت هْسد دس ؽوب ثَ کَ ، ثبؽذ هفیذ داسّ ثب ُوشاٍ اهالػبتی خضٍّ خْاًذى اعت هوکي ُوچٌیي

 .گْیذ هی ُب هکول یب داسُّب عبیش ثب ازتوبلی

 

 تین ثب ، ای تغزیَ ُبی هکول یب هغکي داسُّبی هبًٌذ ، ًغخَ ثذّى داسُّبی اص اعتفبدٍ فْست دس

 تذاخل ؽوب داسّی دس تْاًذ هی اّلبت گبُی هْاسد ایي صیشا ، کٌیذ هؾْست خْد ثِذاؽتی ُبی هشالجت

 .کٌذ ایدبد

 

 هٌظن ثشسعی

 ثِذاؽتی ُبی هشالجت تین ثب هٌظن هْس ثَ ؽوب ، اعت هذت هْالًی ثیوبسی یک آستشّص کَ آًدب اص

 .ثْد خْاُیذ توبط دس خْد
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 ًگشاًی یب ػالئن هْسد دس سازتی ثَ تْاًیذ هی ؽوب کَ اعت هؼٌی ایي ثَ تین ثب خْة ساثطَ یک داؽتي

 .کٌیذ ثسث خْد ُبی

 

 .کٌٌذ کوک ؽوب ثَ تْاًٌذ ثیؾتشهی ، ثذاًٌذ ثیؾتش تین ُشچَ

 

 صدى ّاکغي

 ، آًفلْاًضا ثشاثش دس هسبفظت ثشای اعت هوکي آستشّص هبًٌذ هذت هْالًی ُبی ثیوبسی ثَ هجتال افشاد

 .ؽْد اًدبم آًفلْآًضا تضسیك پبییض دس عبل ُش

 

 .دُیذ اًدبم پٌْهْکْک ّاکغیٌبعیْى ؽْد تْفیَ ؽوب ثَ اعت هوکي ُوچٌیي

 

 پٌْهْکْک پٌْهًْی ًبم ثَ عیٌَ لفغَ خذی ػفًْت ثشاثش دس کَ اعت هقشف یکجبس تضسیك یک ایي

 .کٌذ هی هسبفظت

 

 دیگشاى ثب فسجت

 .اعت هفیذ ُغتٌذ آًِب هؾبثَ هْلؼیت دس کَ دیگشی افشاد ثب گفتگْ افشاد اص ثغیبسی

 

 اعت هجتال آستشّص ثَ کَ ؽخقی ثب خذاگبًَ هکبلوَ یب گشٍّ یک اص زوبیت هشیك اص تْاًیذ هی ؽوب

 .کٌیذ پؾتیجبًی

 

 .کٌیذ هاللبت ؽشایو ُوبى ثب دیگش افشاد ثب تْاًیذ هی کَ داسًذ هسلی ُبی گشٍّ ثیوبس ُبی عبصهبى

 

 

 پْل ّ کبس

 هی ایدبد تذاخل ؽوب کبسی صًذگی دس ؽوب ػالئن ، ُغتیذ کبس هؾغْل ٌُْص ّ داسیذ ؽذیذ آستشّص اگش

 .دُذ هی لشاس تأثیش تست سا کبس اًدبم دس ؽوب تْاًبیی ّ کٌذ
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 هوکي ، کٌیذ کبس ّلت ًیوَ فْست ثَ یب کٌیذ هتْلف سا خْد کبس ؽْیذ هدجْس آستشّص ثخبهش اگش

 .ثیبییذ کٌبس هبلی ًظش اص کَ ثبؽذ عخت ثشایتبى اعت

 تِیَ ّ تشخوَ:دکتشزغیي خذیذ

  / https://www.nhs.uk/conditions/osteoarthritis/treatmentهٌجغ: 

 

 

 

 

 هفقل عبلن                                 صهفقل آستشّ
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 التِبة هفبفل دس آستشّص
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