
هثل عذم . تغَر ّوشهاى در تیوار تِ ٍخَد آیذ     

ٍراخ تیي تغٌی ٍ تٌگی تؾىیل دریچِ عِ لتی ، ط

ؽذیذ دریچِ ریَی وِ تغَر ّوشهاى در یه تیوار 

 .ٍخَد داؽتِ تاؽذ

 عالئن تیواری های هادرسادی قلثی
تغیاری اس ًَساداًی وِ تیواری هادرسادی للثی  

دارًذ هوىي اعت ّیچگًَِ عالهت تالیٌی در 

  رٍسّای اٍل تعذ اس تَلذ ًذاؽتِ تاؽٌذ ٍ فمظ در

اس . هعایٌِ للة ًَساد پشؽه هتَخِ ایي هؾىل ؽَد

عالئن هؾخص در تیواری ّای للثی ًَساداى هیتَاى 

وثَدی در اًتْاّای دعت : تِ هَارد سیز اؽارُ وزد 

ّا ٍ پاّا ، تٌگی ًفظ یا افشایؼ تعذاد تٌفظ ، 

خغتگی سٍدرط در سهاى ؽیزخَردى ًَساد تغَریىِ 

د خغتِ ؽذُ ٍ ًَساد در سهاى ؽیز خَردى خیلی سٍ

تِ خَاب هیزٍد ٍ چَى عیز ًؾذُ تذلیل گزعٌگی 

 ،اختالل در ٍسى گیزی . خَاب تیذار هی ؽَد سٍد اس 

تپؼ . ، تعزیك در حیي ؽیز خَردى واّؼ ٍسى 

  . للة 
  درهاى تیواریهای هادرسادی قلة

 هزالثت ٍ تحت ًظز گزفتي وَدن هثتال -۱

 اس درهاى دارٍیی اعتفادُ -۲

 ( ایٌتزًٍؾي)عزیك هذاخلِ آًضیَگزافی  درهاى اس -۳

درهاى خزاحی تیواری ّای هادرسادی للثی  -۴

 در نوساداى تیوار تغذیه و فعالیت تدنی 
ًَساد  ،ّواًغَر وِ لثال گفتین تذلیل  عذم تغذیِ وافی 

تاؽذ هی رؽذ وافی ًذاؽتِ ٍ الغزتز اس ًَساداى دیگز 

ّایی هاًٌذ غلت  ّوچٌیي هوىي اعت ًَساد اًدام فعالیت

خَردى، ًؾغتي یا راُ رفتي را ًیش دیزتز اس ًَساداى دیگز 

هعوَال پظ اس درهاى ٍ خزاحی، رؽذ ًَساد ًیش . ؽزٍع وٌذ

ى ًَساد، تِ هٌظَر رعیذى والزی وافی تِ تذ .ؽَد تیؾتز هی

تا پشؽه در هَرد تْتزیي رصین غذایی هٌاعة تزای ًَساد 

ّوچٌیي، اس پشؽه تپزعیذ وِ آیا ًَساد تِ . هؾَرت وٌیذ

تا رؽذ وَدن، حتوا تِ اٍ . ًیاس دارد یا خیز تغذیِ تىویلی

هصزف غذاّا ٍ هیاى . ّای هغذی تذّیذ غذاّا ٍ هیاى ٍعذُ

 .وٌذ ّای هغذی تِ تْثَد رؽذ وَدن ووه هی ٍعذُ

فعالیت تذًی تاعث تمَیت عضالت ٍ تْثَد عالهت وَدن 

اس پشؽه وَدن تپزعیذ وِ چِ ًَع فعالیت تذًی . ؽَد هی

تزخی اس وَدواى ٍ ًَخَاًاى . تزای وَدن هٌاعة اعت

ّایی در  ّای للثی هادرسادی اس هحذٍدیت هثتال تِ تیواری

دٌّذ تزخَردار  ًَع ٍ همذار فعالیت تذًی وِ اًدام هی

ّای هَخَد در  اس پشؽه تخَاّیذ توام هحذٍدیت. تٌذّظ

ّای تذًی وَدن را تِ صَرت وتثی تِ ؽوا تذّذ  فعالیت

ّایی وِ وَدن عضَ  سیزا هوىي اعت هذرعِ یا دیگز گزٍُ

 .اعت تِ ایي اعالعات ًیاس داؽتِ تاؽٌذ
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تاویذ هی ؽَد تؾخیص سٍدرط تیواری للثی هادرسادی 

 .تاؽذ تغیار در درهاى هٌاعة ؽیز خَار هَثز هی



          

اگز وَدن ؽوا تا تیواری هادرسادی للة هتَلذ ؽذُ 

ی یه  اعت، اهزٍسُ ؽاًظ غلثِ تز تیواری ٍ اداهِ

 .سًذگی عادی تزای وَدن تیؾتز اس گذؽتِ اعت

در هَرد تیواری للثی  اعفالللة تخصص فَق 

ّای هَخَد تزای درهاى ٍ ًتایح  وَدن یا ًَساد، رٍػ

اًتخاب رٍػ . هَرد اًتظار تا ؽوا صحثت خَاّذ وزد

اس تزخی . درهاى تِ ؽذت تیواری تغتگی دارد

وَدواى تِ ّیچ ًَع درهاًی ًیاس ًذارًذ اها تزخی 

ّوچٌیي . دیگز تِ دارٍ یا خزاحی للة ًیاس دارًذ

ّای خذیذی ٍخَد دارًذ وِ در  ّا ٍ تىٌیه رٍػ

. ؽًَذ تزخی هَارد تِ خای خزاحی اعتفادُ هی

ّای  ّای اخیز در تؾخیص ٍ درهاى تیواری پیؾزفت

للثی ووه ّای  للثی تِ درهاى تغیاری اس تیواری

ّایی وِ در گذؽتِ اهیذی تِ  وٌذ، حتی تیواری هی

تْتزیي پیؼ آگْی تؾخیص  .درهاى آًْا ًثَد

 .سٍدرط تیواری للثی اعت 

 علت تیواری های هادرسادی قلثی

در . تیواری ّای هادرسادی للة علل هتعذدی دارًذ 

ّؾت درصذ هَارد علت ایي تیواری ّا فمظ صًتیىی 

رد علت تیواری فمظ هحیغی اعت ٍ در دٍ درصذ هَا

هحیغی  -علل آى صًتیىی هی تاؽذ ٍ دردیگز هَارد 

 دلیك در اغلة هَارد عوأل علت .چٌذ عاهلی اعت یا

 

 . وزد تَاى هؾخص تیواری را ًوی

 :لت تیواریْای هادرسادی للة در وَدواىع

تیواری ّای هادر تاردار اس : ؽاهل  علل هادرسادی -الف

لثیل دیاتت ، فؾارخَى تاال ، اختالالت تیزٍئیذ ، فٌیل 

هصزف . وتًََری ،  لَپَط ، عزخدِ ، اٍریَى ٍ عزخه 

تعضی اس دارٍّا هاًٌذ دارٍّای ضذ تؾٌح ، لیتیَم ٍ 

تاتؼ اؽعِ ایىظ در دُ ّفتِ اٍل تارداری هادر . ٍارفاریي 

 .ر ٍ هصزف الىل تَعظ هاد

ّیذرٍپظ ، تیواری ّای خارج : ؽاهل  علل خٌیٌی -ب

للثی خٌیي هثل فتك دیافزاگواتیه ، تزًز ٍ عٌذرٍم 

 .داٍى

عاتمِ : ؽاهل  علل صًتیىی ٍ اختالالت وزٍهَسٍهی -ج

یا خَاّز ٍ تزادر،  . تیواری هادرسادی  للة در ٍالذیي 

 .  عٌذرٍم هارفاى ، عٌذرٍم ًًَاى ٍ دی خَرج 

 

 بانواع تیواریهای هادرسادی قل

تغَر ولی تیواریْای هادرسادی للثی تِ چٌذ گزٍُ  

  : تمغین هی ؽَد

ّا تذلیل ارتثاط تیي تغٌی  ىآتیواری ّای وِ در   -۱ 

وِ در ایي ًَع  . خزیاى خَى ریَی افشایؼ هی یاتذ

تیواری هؾىالت تالیٌی  تیواری تز حغة ًَع ٍ ؽذت 

عذم ٍسى گیزی آى هوىي اعت تصَرت ًارعائی للثی ،

عفًَت هىزر تٌفغی ٍ یا تٌْا تصَرت صذای ، هٌاعة

 . غیز عثیعی للثی تاؽذ

تیواری ّای وِ درآًْا وثَدی عالهت عوذُ هی   -۲  

در ایي گزٍُ اس تیواریْا خزیاى خَى ریَی واّؼ .تاؽذ 

تیواری هوىي اعت تصَرت تٌگی ؽذیذ . هی یاتذ

دریچِ ریَی ٍ عَراخ تیي تغٌی ، عذم تؾىیل دریچِ 

وثَدی در ایي ًَع اس تیواریْا هوىي  تاؽذ …ٍ,ریَی

 .اعت اس تذٍ تَلذ یا هاّْا تعذ اس تَلذ دیذُ ؽَد

گزٍُ عَم اس تیواریْای هادرسادی للثی تیواریْای  -۳

ّغتٌٌذ وِ در آًْا یىی اس دریچِ ّای للثی آ ئَرت یا 

در ایي .دریچِ ریَی یا ري آئَرت تٌگی داؽتِ تاؽذ 

 .ٍد ًذاردًَع استیواریْا اغلة وثَدی ٍج

گزٍُ دیگز اس تیواریْای هادرسادی للثی تیواریْای  -۴

 چٌذ اختالل للثی ووپلىظ اعت وِ اغلة تاعث هیؾَد
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