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 توصیه های مهم به بیماران مبتال به آوژیه صدری 

 

 

: حتواً بیي فعالیت ٍ استساحت خَد تعادل بسقساز کٌید .1

 فؼبلیت زٍشاًِ تبى هٌظن ٍ تب حدی ثبؾد کِ هَخت ایدبد دزد دز لفػِ غیٌِ ، تٌگی ًفع ٍ خػتگی ؾوب ًؿَد .

 اش ٍزشؼ ّبی غٌگیي ٍ ًبگْبًی ثپسّیصید .

 هثالً ثِ خبی پلِ اش آغبًػَز اغتفبدُ ًوبیید. تب حد اهکبى فؼبلیت ّبیتبى زا غجک کٌید .

 هب ثیي فؼبلیت ّبی خَد دٍزُ ّبی اغتساحت ثگٌدبًید .

 اش ٍزشؼ کسدى ٍ هبًدى دز َّای ثػیبز گسم ٍ ثِ خصَـ َّای غسد خَددازی کٌید .

 لجل اش ؾسٍع کبز یب صسف غرا ٍزشؼ ّبی غجک اًدبم دّید .

 داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ٍ خدهبت ثْداؾتی دزهبًی تْساى

   هدیسیت اهَز پسغتبزی–هؼبًٍت دزهبى 

(زُ)بیوازستاى اهام خویٌی  
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: حتواً دز شهستاى ًکات ذیل زا زعایت ًوایید .2

 ثب ؾبل گسدى زٍی دّبى ٍ ثیٌی تبى زا ثپَؾبًید .

 اش لجبظ گسم اغتفبدُ کٌید .

 دز همبثل ثبد غسد حسکت ًکٌید .

 دز َّای غسد آّػتِ حسکت کٌید ٍ شٍدتس خَد زا ثِ هٌصل ثسغبًید .

. ّسگص سیگاز ًکشید ٍ دز هعسض دٍد سیگاز قساز ًداشتِ باشید .3

: دز هَزد هصسف دازٍّا بِ ًکات شیس تَجِ داشتِ کٌید .4

 ثپسّیصید چَى هی تَاًد  (...دازٍّبی الغسی، لطسُ ّبی ضد احتمبى ثیٌی ٍ  )اش هصسف خَدغساًِ دازٍّبی ًظیس

. هَخت افصایؽ ضسثبى للت ٍ فؿبز خَى ؾوب ؾَد

 دازٍّب زا هٌظن هصسف کسدُ ٍ خَدغساًِ آًْب زا لطغ ًکٌید .

 آشهبیؿبت خًَی زا ثطَز هٌظن ٍ تحت ًظس پصؾک هؼبلدتبى اًدبم دّید .

 ّوَازُ لسـ شیس شثبًی ثِ ّوساُ داؾتِ ثبؾید .

 :دستَزالعول استفادُ اش قسص ّای شیس شباًی ٌّگام دزد

  توبم فؼبلیت ّبیتبى زا هتَلف کسدُ، ثٌؿیٌید ٍ اٍلیي لسـ زا شیس شثبًتبى ثگرازید ٍ تب لطغ کبهل دزداغتساحت

. هطلك داؾتِ ثبؾید

 ثؼد اش گراؾتي لسـ شیس شثبًی صجس کٌید تب خَة حل ؾَد ٍ ثصاق زا کوی ًگِ دازید، ثؼد آًسا لَزت دّید .

 دزاش ثکؿید غؼی کٌید ذٌّتبى آشاد ثبؾد ٍ ّیچ اغتسغی ثِ خَد ٍازد ًکٌید .
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 چٌبًچِ ثؼد اش دُ دلیمِ دزدتبى . پٌح تب دُ دلیمِ صجس کٌید، اگس دزدتبى کوتس ًؿد دٍهیي لسـ زا اغتفبدُ ًوبیید

. تػکیي ًیبفت، غَهیي لسـ زا شیس شثبًتبى گراؾتِ ٍ ثِ ًصدیکتسیي هسکص دزهبًی هساخؼِ کٌید

  لسـ ّب زا دز خبی خؿک ٍ خٌک ٍ دز ؾیؿِ تیسُ .  هبُ لبثل اغتفبدُ ّػتٌد3لسـ ّبی شیس شثبًی تب

. ًگْدازی کٌید

 لجل اش فؼبلیت ّبی غٌگیي ٍ ؾسکت دز هَلؼیت ّبی ّیدبًی یک لسـ، شیس شثبًتبى ثگرازید .

اگس اضبفِ ٍشى دازید ثب یک ثسًبهِ صحیح غرایی الدام ثِ کبّؽ : ٍشًتاى زا بطَز هٌظن کٌتسل کٌید .5

. ٍشى ًوبیید

: ًکات قابل تَجِ دز هَزد زضین غرایی .6

  زا زػبیت ًوبیید (کن کبلسی، کن چسة ٍ ثب فیجس شیبد  )زضین غرایی .

  ّسگص پسخَزی ًکٌید، هی تَاًید حدن غرای کوتسی زا دز ٍػدُ ّبی ثیؿتس دزیبفت کٌید ٍ هیبى ٍػدُ ّب زا

. ثیي ٍػدُ ّبی اصلی ثگٌدبًید

  خَددازی کٌید (لَُْ )اش ًَؾیدى چبی پسزًگ ٍ ًَؾیدًی ّبی حبٍی کبفئیي .

 غبػت فؼبلیت ثدًی ًداؾتِ 2ثؼد اش صسف غرا هدت کَتبّی اغتساحت کٌید ٍ تب . غرای ًفبخ هصسف ًکٌید 

. ثبؾید

 زا دز ثسًبهِ غرایی تبى ثگٌدبًید (...غجصیدبت ٍ هیَُ ّب هبًٌد هسکجبت، َّیح ٍ غیت )زضین پسفیجس .

  چَى فیجس ثبػث  کبّؽ شٍز شدى حیي اخبثت هصاج ٍ کبّؽ احتوبل یجَغت ٍ غبیس ًبزاحتی ّبی زٍدُ ای هی

. ؾَد
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  زا کن کسدُ ٍ اش ؾدت حوالت آًطیي هی  (کلػتسٍل ٍ تسی گلیػیسید)ضوٌبً غطح چسثی ّبی هضس خَى

. کبّد

توام عَاهلی زا کِ احتوال هی دّید زٍبسٍ شدى با آًْا دز شوا هَجب شسٍع دزد هی شَد،  .7

: شٌاسایی کسدُ ٍ اش هَاجِْ با آًْا بپسّیصید

 دز اًدبم کبزّب ػدلِ ًکٌید ٍ ثسای کبزّبیتبى ثسًبهِ زیصی داؾتِ ثبؾید. اغتسظ ًداؾتِ ثبؾید .

  ٍ دازید حتوبً ثِ زٍاًؿٌبظ هساخؼِ کٌید... اگس غبثمِ هؿکل زٍاًی، اضطساة .

  یب زٍحبًی هساخؼِ کٌید (هؿبٍز، پصؾک، پسغتبز )دز هَالغ تٌؽ شا ثِ ًصدیکتسیي هسکص دزهبًی .

دز چِ هَازدی باید حتواً بِ پصشک هساجعِ کٌید؟ 

 دزدّب تؼدادؾبى ثیؽ اش حد هؼوَل ثبؾد .

 ثدٍى فؼبلیت ّن ثسٍش کٌٌد .

 ثب اغتساحت تػکیي ًیبثٌد .

 ثب دازٍی شیس شثبًی ثسطسف ًؿًَد .

  دلیمِ طَل ثکؿٌد5ثیؽ اش  .

 

 

 

 

 


