
 
 :ضکل ٍ تغییزات سخن  

 

هوکي است ضوب ثعذاس تزخیص دارای سخن ّبی  

ثِ آّستگی التیبم  د کِثبس ،کَچک ٍ تویش ثبضی

ّزیک اس هَارد سیز ،ثِ  در صَرت ثزٍس ، یبثذهی 

ًبحیِ ثْجَد  :ًوبئیذ ثیوبرستبى سَختگی هزاجعِ

عالئن )   .عفًَت کٌذثشًذ یبتبٍل  یبفتِ ضکبف یبثذ،

در داخل یب قزهشی  ،درد،تَرم،سفتی ،گزهی : عفًَت

 (اطزاف  سخن ،تت

 :تویش کزدى سخوْبی تزهین ضذُ 

 اثتذا اس حزارت هالین آة هطوئي ضَیذ      -

( تزجیحب ضبهپَی ثچِ)ثب لیف ًزم ٍ صبثَى ثچِ    -

 . ثِ هالیوت سخن خَد را  ثطَئیذ 

 سعی ضَد اس صبثَى عطز دار استفبدُ ًطَد     -

ثِ ( ًطَد  حَلِ استفبدُ)ثب استفبدُ اس پبرچِ  -

سخن را ( کطیذىُ ى)طزیقِ گذاضتي ٍ ثزداضتي 

خطک کٌیذ ٍدر پبیبى ثب پوبد تجَیش ضذُ چزة 

 .   ًوبئیذ

    رٍش ًزم ًگِ داضتي سخن خَة ضذُ 

ثعلت اختالل در غذد عزق ٍ چزثی ،پَست تزهین 

 ثبر در رٍس سخن را 2-3لذا . ضذُ خطک هی ثبضذ 

 

 

 

ثبیستی  در ٌّگن پوبد سدى.  ثبیستی چزة کزد 

هی . ًبخي ّبرا کَتبُ کزدُ ٍاًگطتز راثیزٍى آٍریذ

تَاى اس دستکص یکجبر هصزف  ٍیب ثب دست ّبی 

ضستِ ثِ صَرت یک الیِ ًبسک پوبد هبلیذُ ضَد 

. ٍثِ آراهی هبسبص دادُ  تب جذة پَست گزدد

هبُ ضزٍری  6-18استفبدُ اس پوبد چزة کٌٌذُ 

 .است

 :ثبیستی ٍداگز ثخَاّیذ رًگ پَست ضوب تیزُ ًص

تَجِ داضتِ ثبضیذکِ در هعزض ًَر هستقین 

لجِ  کالُ ثب رٍسزی ،  چتز،:  ًجبضیذ ثِ ایي هٌظَر اس

دستکص ًخی   ّبی پْي ثزای سَختگی صَرت،

رٍضي ثزای سَختگی دست  ٍجَراة ًخی ثزای 

ثِ علت تبثیز ًَر . سَختگی ّبی پب استفبدُ ضَد

ضذ  ای آفتبة ، الهپْبی ًئَى ، هْتبثی اسکزم ُ

. استفبدُ ضَد آفتبة  

:ثِ هٌظَرکبّص خبرش   

 . اس لجبس ّبی ًخی یب پٌجِ ای استفبدُ ضَد -

.اس جَراة ّبی ًخی ٍیب حَلِ ای استفبدُ گزدد -  

.اس کفص ّبی کتبًی ًزم استفبدُ ضَد -  

.ثزای کبّص خبرش دٍش آة سزدثگیزیذ -  

 

 

 

 .  ثب حَلِ هزطَة پَست را خٌک ًگِ داریذ - 

 . ثپزّیشیذ اس خَردى غذاّبی هحزک -

یک رٍس درهیبى ثب آة ٍلزم ثِ ّوزاُ  ضستطَی -ش -

 یب صبثَى ثچِ ضزٍری است   ضبهپَ

 .ًگِ داریذ را ثب لَسیَى ّبی تجَیش ضذُ چزة پَست -ح -

 –ضزثِ سدى  -سبئیذى -خزاش  –اس خبراًذى  -

 کطیذى ٍ حزکبت خطي خَداری گزدد

اس هٌبثع حزارتی تَام ثب گزد ٍ غجبر ٍ خبک دٍری   -

 .( در َّای آلَدُ ًیش قزارًگیزیذ. )کٌیذ

 :تغذیِ 

جْت جلَگیزی اس اس ایجبد یجَست،هقذار کبفی  -

 . هبیعبت ثٌَضیذ

هیَُ ،سجشیجبت تبسُ  ئیي پز اًزصی ،غذاّبی پز پزٍت   -

 . ٍ لجٌیبت هصزف ًوبئیذ

،ثب چزة کزدى اس تزک  در صَرت سَختگی لت  -

خَردگی آى جلَگیزی ًوبئیذ تب ثتَاًیذ راحتتز غذا 

 .ثخَریذ 

 . سعی ًوبئیذ کِ خَد غذا ثخَریذ  -

             . 

        

 

 


