
سزیؼتزیي سهاى هوکي ،استفادُ اس جارٍ تزقی ٍ فیلتز َّا  ٍ ضستي سهیي تزای 

کن کزدى گزد ٍ غثار هحیط سًذگی، استفادُ اس دارٍ ّای تجَیش ضذُ تَسط 

پشضک هؼالج تزای پیطگیزی اس ضزٍع آسن اس جولِ هَاردی است کِ اس تزٍس 

 آسن جلَگیزی هی کٌذ .

ٍ ضوارُ 3تِ اًذاسُ تا دّاى تستِ )دم(ًفس کطیذى  ،تِ ٌّگام تٌگی ًفس 

گل  "فقط اس طزیق تیٌی ضزٍری است )تِ اًذاسُ سهاى السم تزای گفتي جولِ 

لثْا را تِ غَرت غٌچِ کزدُ ٍ تایذ  ، )تاسدم((.تزای تیزٍى دادى ًفس"را تَییذ 

تیزٍى تزای ٍ اس ػضالت ضکن  ادتیزٍى دضوارُ  7تِ اًذاسُ تا دّاى ًفس را 

سهاى السم تزای تیزٍى دادى ًفس تِ  اًذاسُ سهاى السم  )زداستفادُ کدادى ًفس 

تِ ٌّگام تزٍس آسن تایذ تٌفس .( "ضوغ را فَت کٌیذ  "گفتي جولِ  تزای

 تاضذ.هٌظن  ٍ آرام 

لیتز در رٍس( ٍ غذا تِ هقذار کن ٍ تِ 2-3تِ ٌّگام تزٍس آسن تایذ هایؼات کافی) 

سثک تاضذ ( ٍ اس دستگاُ تخَر استفادُ  ذا کافی ٍ در ػیي حالدفؼات سیاد) غ

 .ضَد

اس ٍرسش کزدى در َّای خیلی گزم یا خیلی سزد ٍ در َّای هِ آلَد تایذ خَد 

 داری ضَد .

سن تایذ تالش ًوایٌذ کِ ٍسى طذیذ هی کٌذ ،افزاد هثتال تِ آتچاقی آسن را 

 .خَد را کن کٌٌذ 

ًَذ کِ در ایي هَاقغ تزخی اس دارٍّای ضذ آسن تاػث افشایص قٌذ خَى هی ض.

ًَع دارٍ ّا تْتز  يهػزف هَاد قٌذی را تایذ کاّص داد تزای آضٌا ضذى تا ای

را تپزسیذ ) اس ایي دارٍ ّا هی تَاى است اس پشضک هؼالج خَد ًام ایي دارٍ ّا 

 .تکلَ هتاسٍى را ًام تزد (

        

. در ًوَدآى را کٌتزل   سن یک تیواری ّویطگی) هشهي( است اها هی تَاىآ

اس دستگاُ تٌفس دچار حساسیت تیص اس اًذاسُ ٍ  یتیواری آسن تخص ّای

تَرم  هی ضَد. حساسیت ٍ تَرم  تاػث  سزفِ ٍ تٌگی ًفس ضذُ ٍ ًفس 

آسن  .کطیذى را سخت هی کٌذ . در تؼضی هَاقغ تٌْا ػالهت آسن سزفِ است

ی در تزخی اٍقات تزٍس هی کٌذ ٍ در رٍسّای تْثَدی ضخع هطکل تٌفس

 .ًذارد

تزخی ػَاهل تاػث تزٍس آسن ) تٌگی ًفس ٍ سزفِ( هی ضًَذ  کِ تا پزّیش اس  

هثل  مًادیتزٍس آسن جلَ گیزی کزد ایي ػَاهل هی تَاى تا حذٍد سیادی اس 

سگ  گردٌ َای گیاَان ،گرد ي غبار ،سًسک َا ،حیًاوات خاوگی مثل

َا ي خًشبً ،بً َا )مثل ادکله  سرماي گربٍ ي خرگًش ي جًجٍ ،گرماي 

بٍ خصًص ديد سیگار،  کىىذٌ َای ًَا  ي عطر َای قًی (،ديد  ي

صابًن ي تیىر  ،سرما خًردگی،يرزش،برخی از پارچٍ َا ،  ياکس ي روگ

شًیىذَای مختلف ،آجیل ي شکالت ي تخم مرغ .اضطراب ي برخی َا ي

 .  از َیجاوات عاطفی

َ ٍ تالص ٍ هالفِ ٍ هَجَد تسیار ریشی است کِ در گزد ٍ خاک ٍدر پت َیرٌ

تطک  ٍ فزش ٍ پزدُ ٍ هثلواى هٌشل ٍ اسثاب تاسی ّای پطوی ٍ پارچِ ای 

سًذگی هی کٌذ . ّیزُ ّا اس هْوتزیي ػَاهل ضزٍع حولِ ّای اسن ّستٌذ 

،تٌاتزایي تایذ ّز ّفتِ یک تار ایي ٍسایل تا آب داؽ ضستِ ضذُ ٍ در آفتاب یا 

ت در اطزاف تالص ٍ تطک یک رٍیِ تا استفادُ اس اتَ خطک ضًَذ .تْتز اس

فزاد هثتال تِ آسن د کِ جلَی رضذ ّیزُ ّا را تگیزد.اپالستیکی کطیذُ ضَ

 ًثایذ اس تالص ّای حاٍی پز استفادُ کٌٌذ

فػل درتِ خػَظ  ّادر فػل ّای گزدُ افطاًی درختاىتستي در ٍ پٌجزُ 

  ػػز، ضزٍع درهاى سزها خَردگی در 5-9غثح ٍ 7-01تْار  اس ساػت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزخی اس دارٍ ّای ضذآسن کِ تِ غَرت اسپزی ّستٌذ هاًٌذ تکلَ هتاسٍى ٍ 

تزای جلَ گیزی اس ایجاد ایي کزٍهَلیي تاػث تزفک ٍػفًَت دّاى هی ضًَذ 

 تؼذ اس استفادُ اس ایي دارٍّا تایذ دّاى را تا آب ضستطَ داد. ،هطکل

 مراحل استفادٌ از اسپری بذیه شرح است :

 طیٌیذ .ٌغاف ت "تِ ٌّگام استفادُ اس اسپزی کاهال-0

 .قثل اس استفادُ اس اسپزی دّاى خَد را هزطَب کٌیذ-2

 .ّیذ اسپزی را تِ آراهی تکاى د -3

 .توام ًفس خَد را تیزٍى تذّیذ-4

اسپزی را تیي دًذاى ّا قزار دادُ ) اسپزی را گاس ًگیزیذ(ٍ -5

 .قسوت دّاًی اسپزی را تا لة ّایتاى تپَضاًیذ

 .یک تار اسپزی را تشًیذ-6

تؼذ اس سدى اسپزی دّاى خَد را تستِ ٍ ًفس ّای ػویق  -7

 .تٌفس ضوا تزسذ تکطیذ تا دارٍ کِ تِ ضکل گاس است تِ دستگاُ

گاس هَجَد در دّاًتاى را قَرت ،یادتاى تاضذ پس اس سدى اسپزی 

تؼذاد سدى اسپزی تَسط پشضک هؼالج ضوا تؼییي : تًجٍ .ًذّیذ 

  دقیقِ تاضذ . 3هی ضَد فاغلِ تیي ّز پاف تایذ 
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