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 :تغزیِ تا هَاد جایگضیي ضیش -3

ضَد کِ پس   جایگضیي ضیش تِ صَست پَدس ساختِ هی      

. اص هخلَط ضذى تا آب داسای خَاظ ضیش است             

جاًطیي ضیش هی تایست دس ٌّگام هصشف تا آب گشم           

تِ ًحَی  ) . ٍ عثك دستَس کاسخاًِ ساصًذُ آهادُ ضَد       

( دسصذ هادُ خطک داضتِ تاضذ        20تا    17کِ حذالل   

تْتش است جایگضیي ضیش سا تِ صَست سشد، تشای            

ُ تغزیِ صیشا دهای کن ضیش      . ّا هصشف ًوَد   ی تش

ّا سا کاّص دادُ ٍ تا کاّص هصشف         فعالیت هیکشٍب 

.        ضَدضیش دس ّش ًَتت، اص ایجاد پشخَسی جلَگیشی هی        

  ِ داضتي جایگضیي ضیش دس داخل سغل       تشای سشد ًگ

تَاى اص یک ظشف پالستیکی     هخصَظ ضیشدادى، هی  

تَاى           دس َّای گشم هی      . پش اص یخ استفادُ ًوَد        

 ِ ی هخلَط کشدى آب ٍ جایگضیي ضیش، یک          دس هشحل

ساًتی هتش هکعة  فشهالیي تِ ّش لیتش هخلَط اضافِ            

 .ًوَد

ّا جلَگیشی ًوَدُ   افضٍدى فشهالیي اص فعالیت تاکتشی     

ٍ تِ علت ععن ًاهغلَب آى، هصشف ضیش سا کاّص             

 .دادُ ٍ اص  پشخَسی ًیض  جلَگیشی هی ًوایذ

اص ًظش التصادی هصشف جاًطیي ضیش همشٍى تِ صشفِ      

     ُ ّا ضیشگیشی ضًَذ ٍ    ًیست، لزا تایذ ّشچِ صٍدتش تش

 .  تغزیِ آى ّا تا کٌساًتشُ ٍ علَفِ جایگضیي گشدد

سِ ّفتگی، هصشف    تذیي هٌظَس هی تَاى دس سي       )

 (جاًطیي ضیش سا هتَلف ًوَد

ضایاى رکش است ٍاکسیٌاسیَى تشُ ّا، تشای جلَگیشی 

  6تا    4دس سي    ( پشخَسی)اص تیواسی آًتشٍتَکسوی     

 .ّفتگی ًیض ضشٍسی هی تاضذ

 :جایگاُ ًگِ داسی
    ُ ّا تایذ تِ هیضاى کافی اص  ًظش           هحل ًگِ داسی تش

ِ    . تَْیِ، ًَس ٍ دها هٌاسة تاضذ      ی تشُ ّا دس چٌذ ّفت

تَاًٌذ حشاست تذى خَد سا تا        اٍل صًذگی خَد ًوی    

ُ   ) .هحیظ تغثیك دٌّذ   ّای ًَصاد  دهای هٌاسة تشای تش

دسجِ ساًتی گشاد             27تا    24ّفتگی،    3تا سي    

ّوچٌیي کف تستش ًیض هی تایست تا کاُ           ( تاضذهی

 .پَضیذُ ضَد

  ُ تَاى اص حصاسّای   ّای تاصُ تِ دًیا آهذُ، هی     تشای تش

تشای . چَتی یا فلضی جوع ضًَذُ سیاس استفادُ ًوَد        

هتشهشتع فضا تا صهاى اتوام         0/6الی    0/5ّش تشُ    

 . ضیشخَاسگی کافی است

ّای چَتی جوع ضًَذُ جْت       تذیي هٌظَس تاکس   

 .ی تْیٌِ اص سغح، تسیاس هٌاسة هی تاضذاستفادُ
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 :همذهِ
دس ّش دٍسُ صایص تٌا تِ دالیلی ًظیش عذم لثَل تشُ             

ّا، ًذاضتي ضیش   تَسظ هادس، تلف ضذى تشخی هیص      

   ُ ّای چٌذللَ، ٍسم پستاى، هعیَب        کافی، ٍجَد تش

 ُ ّا دس گلِ تا هطکل     تَدى پستاى ٍ غیشُ، تعذادی اص تش

تغزیِ ای هَاجِ هی ضًَذ ، لزا هی تایست  تشای               

 : ّا الذاهات صیش سا اًجام دادجلَگیشی اص تلف ضذى آى

 :جایگضیي کشدى هیص هادس -1
ّایی کِ  تَاى تَسظ هیص  ّای تذٍى هادس سا هی     تشُ

ّا تلف ضذُ تغزیِ ًوَد ، یا ایي کِ                    ی آى تشُ

ُ هیص صای پش ضیش سا ٍاداس تِ لثَل دٍ تشُ            ّای تاص

هعوَاًل پزیشش تشُ تَسظ ایي هیص ّا                         .  کشد

لزا تشای آى کِ تتَاى هیص      . گیشدتِ سختی اًجام هی   

ّا سا تِ پزیشش تشُ ّای تذٍى هادس ٍاداس ًوَد،               

 :چٌذیي سٍش ٍجَد داسد

تشُ سا ضة ٌّگام دس جایگاُ اًفشادی ٍ دس صیش هیص * 

ضثاًِ سٍص ًگِ داسی                10تا    3اًتمال ٍ تِ هذت       

ًوَد دس ایي صَست ، تش حسة هْش هادسی هیص ّا،            

 .دسصذ پزیشش تشُ  اتفاق خَاّذ افتاد 50حذٍداً 
 

ّای پُش ضیرش کرِ     گاّی اهکاى داسد تِ تشخی اص هیص

تشای ایري    .  آهادُ صایص ّستٌذ، یک تشُ هعشفی ًوَد

لزا ٍلرتری   .  هٌظَس تایذ هشالة صهاى صایواى هیص تَد

ی خَد سا   هیص دس حال صایص است لثل اص آى کِ تشُ

ی تی هادس سا تِ هحتَیات صایص تثیٌذ، هی تایست تشُ

آغطتِ ًوَد ٍ سپس ّش دٍ تشُ سا دس کٌاس هیص لرشاس  

 .ایي سٍش تشای پزیشش تشُ هَفمیت آهیض است  .داد
 (ّا ًیض تایذ هَسد تَجِ لشاس گیشدالثتِ ّن اًذاصُ تَدى تشُ) 

یک ريش سىتی ي مًفق برای قبًل کردن برٌ ایه           * 

دقیقٍ بٍ دير خًد      ۵است کٍ میش را بٍ مذت حذاقل        

ایه عمل سبب اختالل در کار مخچٍ، عذم          . چرخاوذ

در ایه حالت   . ًَش شذن آن می شًد    تعادل دام ي بی   

ًَش شذٌ قرار         ی بی مادر را جلًی میش بی         برٌ

هیص تِ سثة عذم تعادل ٍ سشدسد ٍ تِ            . دَىذمی

 .تصَس صایص، تشُ سا هی پزیشد

 *       ُ ی تی هادس ٍ یا      سیختي ًوک ٍ سثَس تش سٍی تش

آغطتِ ًوَدى تیٌی هادس ٍ تذى تشُ تِ ًفت اص                          

سٍش ّای دیگشی است کِ ضایذ دس عول هَفمیت            

  .آهیض ًثاضذ

 :ّای دیگشضیش دادى تشُ تا کوک هیص* 

تذیي صَست است کِ هیص، تَسظ داهذاس تا دست            

 ِ دٌّذ تشُ هستمیواً اص     ضَد ٍ اجاصُ هی    هی  ًگِ داضت

اگش هیص پُش ضیش تاضذ، تشُ       . پستاى هیص تغزیِ کٌذ   

 .ساصددس هذت کَتاّی احتیاجات خَد سا تشآٍسدُ هی

 

 :تغزیِ تا ضیش دستی-2
 

ّای اضاسُ ضذُ تشای پزیشش تشُ تَسظ          اگش سٍش 

هیص هادس هَفمیت آهیض ًثَد، هی تایست تشُ سا تا              

 .استفادُ اص ضیش دستی تغزیِ کشد

ّای سٍص اٍل تَلذ تشُ، هصشف آغَص اص هیص           3تا    2دس   

پس اص آى     . تاصُ صا ٍ یا آغَص هٌجوذ ضشٍسی است          

 . تَاى اص ضیش گاٍ تشای تغزیِ استفادُ ًوَدهی
 

. علت استفادُ اص ضیش گاٍ دس دستشس تَدى آى است           

تش اص ضیش هیص     تشکیثات ضیش گاٍ اص ًظش چشتی کن        

          50تا      25تَاى تا اضافِ ًوَدى         است، کِ هی    

هتش هکعة سٍغي تِ ّش لیتش ضیش، کاّص چشتی          ساًتی

 .آى سا جثشاى ًوَد

. هیضاى هصشف ضیش ، تاتعی اص جثِ ٍ ٍصى ترشُ اسرت    

همذاس کل ضیش سٍصاًِ ٍ تعذاد دفعات ضیشدّی ًثایذ اص   

ترش  سٍص  تیرص  ًَتت دس ضثاًِ 4دسصذ ٍصى تذى ٍ  10

 .تاضذ
 

ّا ٍ  تشیي عشص ضیش دادى دستی، تِ ٍسیلِ تغشی        سادُ

تَاى اص  ّوچٌیي هی . ّای هعوَلی است   سشپستاًک

ظشٍف ٍ سغل هخصَظ ضیشدادى کِ دس سغح              

. خاسجی آى هجْض تِ سشپستاًک است، استفادُ ًوَد        

دس ّشصَست ّوَاسُ تایذ ًظافت، ضست ٍ ضَ                          

ٍ ضذعفًَی ٍسایل سا اًجام داد، دس غیش ایي صَست            

آلَدگی تاعث تشٍص اسْال ٍ تیواسی دس تشُ ٍ حتی                  

 . گشددتلف ضذى آى هی

الصم تِ رکش است، ٌّگام ضیشدّی تایذ سش تشُ                        

تِ عشف تاال لشاس گشفتِ تاضذ تا ضیش تِ عَس هستمین             

 .ٍاسد ضیشداى آى ضَد


