
 

 

ؼَز، ثهِ ّه هج ٍ هِ            ٌّگبهی کِ کَزک زچبر تؽٌج هی

 .اظترض ًساؼتِ ثبؼ س

 .آراهػ ذَز را حفظ کرزُ ٍ کٌبر کَزک ذَز ثوبً س

کَزک را ثِ یک طرف ثرَاثبً هس تهب زر ـهَرتهی کهِ              

اظتفراؽ کرز، هَاز اظتفراغی ثبػث ذهفهگهی اٍ ًؽهَز ٍ           

 .ّبی اٍ را آزاز کٌ س لجبض

تهبى زارٍیهی ثهِ         زر ـَرتی کِ قجال پسؼک ثرای کَزک

الجهتهِ طهبه  ثهِ ـهَر              ) هٌظَر اظتفبزُ زر ٌّگبم تؽٌج 

 .تجَیس کرزُ، آى را ثب آراهػ ثِ کبر ثجریس( هبؼسی

ّبی کَزک را از ّن ثبز کٌه هس، طهبه         ً بزی ً عت زًساى

 .هطوئي ؼَیس زثبى کَزک تحت طؽبر ًجبؼس

 

ثبتَ ِ ثِ ًَع تؽٌج، هوکي اظت کَزک زچبر اذهتهال      

َّؼ بری ؼَز یب اطراط بى را ًؽٌبظس ثِ ـسا ززى پهبظهد       

 .ًسّس یب ث َْغ رٍی زه ي ث فتس

گبّی حرکب  غ رارازی زر اػضبی ثسى کَزک ظهبّهر     

هی ؼَز کِ ایي حرکت ّب هوکي اظت قعوتی از ثسى یهب  

هوکي اظت کَزک ثهِ ؼهس      . توبم اػضب را زرگ ر کٌس

زظت ٍ پب ثسًس، رٍی زه ي ث فتس، ظر ٍ چؽن ّهبیهػ ثهِ      

یک طرف ثچرذس یب ایٌکِ طب  یک زظت یب یهک پهبی     

اٍ زچبر حرکب  تکبى زٌّسُ ؼسیس ؼَز ٍ ایهي حهبلهت        

 .چٌس ثبً ِ تب چٌس زق بِ طَ  ثکؽس

ههی  .  زق بِ طَ  هی کؽهس  ۵هؼوَال ایي حولِ ّب کوتر از 

ٍالسیي اظْبر هی کٌٌس کِ از ذبًِ تهب رظه هسى ثهِ         .  ؼًَس

گبّی کَزک زر زهبى . ظرکَچِ ایي تؽٌج توبم هی ؼَز

هوکي اظهت    .حولِ کٌتر  ازرار ذَز را از زظت هی زّس

کَزک ثرای چٌس لحظِ ثِ ًبطِ ای ذ رُ ؼَز ٍ زر ایهي    

الجتِ ث ؽتر کَزکبى زچبر تهت  .  هس  هتَ ِ اطراف ًجبؼس

 .ٍ تؽٌج ظبزُ هی ؼًَس

 

 

تؽٌج، تغ  ر ًبگْبًی طؼبل ت حرکتی زر طهرز اظهت کهِ            

ًبؼی از اذتال  زر طؼبل ت الکتریکهی ههغهس ثهَزُ ٍ زر             

تریي اًَاع تؽٌج زر  یکی از ؼبیغ.  کَزکبى ً س ؼبیغ اظت

کَزکبى تؽٌج ًبؼی از تت اظت کهِ الهجهتهِ ههؼهوهَال            

ظرًَؼت ذَثی زارز، اهب گبّی ًه هس ثهِ ػهلهت یهک             

الهتهْهبة ٍ ػهفهًَهت           ) ث وبری ذطرًبک هبًٌس هٌٌصیت

 .ایهههجهههبز هههه هههؽهههَز      (  ّهههبی ههههغهههسی         پهههرزُ

ظب  رخ  ۵تب  1تؽٌج ًبؼی از تت هؼوَال زر کَزکبى 

زّس، ّر چٌس گبّی ایي ًَع تؽٌج قجه  از یهک        هی

زر . ؼهَز    ظبلگی یب ثؼس از پٌج ظبلگی ّن زیهسُ ههی    

تر ثهَزُ کهِ ثهِ           ّب تؽٌج ثع بر ؼبیغ ثرذی ذبًَازُ

ػلت زه ٌِ شًت کی اظت تؽٌج ًبؼی از تت هؼوهَال  

. زّهس    ثب اطسایػ ظریغ زر ِ حرار  ثسى رخ ههی   

الجتِ گبّی ً س کَزک زر اثتسا زچبر تؽٌج ؼسُ ٍ   

پط از آى ٍالسیي هتَ ِ ٍ َز تت زر کهَزک    

 .ؼًَس ذَز هی

ثؼضی از ٍالسیي ّ ج پ ػ اطالػی زرثبرُ تؽٌج 

ًسارًس ٍ حتی زر ـهَر  ثهرٍز ػهالآهن آى،           

ثٌبثرایي ثِ طَر ذهالهـهِ ثهِ       .  ؼًَس هتَ ِ ًوی

 ؼَز  ثؼضی از ػالآن آى اؼبرُ هی
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پط از ترذ ؿ از ث وبرظتبى اگهر زارٍیهی     

تبى تجهَیهس ؼهسُ اظهت، ثهِ             ثرای کَزک

هٌظَر پ ؽگ ری از تکرار تؽٌج آى را ّو ؽِ 

طهراههَغ   .  ٍ ثِ هَقغ ثِ کَزک تبى ثهسّه هس   

ًکٌ س زارٍی کهَزک را زر ههْهوهبًهی یهب               

 .هعهههههبطهههههر  ثهههههِ ثهههههبؼههههه هههههس             

تبى زچبر تؽٌج ّوراُ ثب تت ثهَزُ،   اگر کَزک

زرههبى اٍله هِ      (  ثِ ّر ػلتی) زر ظبیر هَارز تت 

ثهرّهبیهی       ؼوب ثبیس کبّػ تت ثب اظتفبزُ از تهت 

   هبًٌس اظتبه ٌَطي ٍ یب زر ـَر  ً بزثرٍطي ثهبؼهس                                                                                   

ثهسٍى  ) اظتفبزُ از پبؼَیِ ثهب آة ٍلهرم          ّوچٌ ي

 .ًهه ههس هههفهه ههس اظههت         (  الههکهه  یههب ًههوههک        

طراهَغ ًکٌ س زر هَاقغ تت یب تؽهٌهج زر ههَرز          

اظتفبزُ از زارٍّبی ذبؾ هبًٌس زیبزپبم ثِ ـهَر   

ذَراکی یب هبؼسی قج  از تهرذه هؿ، از پهسؼهک          

تبى یک زظتَرالؼو  ثگ ریس ٍ هطوئي ؼَیس  کَزک

 .ایس رٍغ اظتفبزُ از آى را ثِ ذَثی طرا گرطتِ

 

 

جُت کسب اطالعات بیشتر بـا ياحـد آمـًزش        

سالمت بیمارستان شُید اوصاری ريدسر ياقـ  در    

ي یا شـمـارٌ تـ ـ ـه          (  دفتر پرستاری) طبقٍ ديم 

 

 

ثؼضی از ٍالسیي ٌّگبم تؽٌج کَزک ثِ ذفهَؾ زر      

کٌٌس اٍ را پبؼَیِ کٌٌس ٍ یهب   ّوراُ ثَزى ثب تت ظؼی هی

ثِ یبز زاؼتِ ثبؼ س ّ ج کهسام از    .  زیر آة ظرز ثگ رًس

ثؼس از تَقه  تؽهٌهج اگهر         .  ّب هَثر ً عتٌس ایي رٍغ

تهَاًه هس از ؼه هبف             تبى تت زاؼتِ ثبؼس، هی کَزک

از آًجب کِ تؽٌج ًهبؼهی از     . اظتبه ٌَطي اظتفبزُ کٌ س

تت گبّی ًبؼی از ػل  هْن ٍ ذطرًهبک اظهت ٍ       

ّهبی     کِ ثؼضی از ػل  تؽهٌهج   ّوچٌ ي ثِ زل   ایي

ثسٍى تت هث  کوجَز قٌس ٍ کلع ن ً بز ثهِ زرههبى     

اذتفبـی زارز، ثالطبـلِ پط از ثرٍز تؽٌهج ثهِ     

اٍرشاًط زًگ ثسً س ٍ یب کَزک را ظهریهؼهب ثهِ       

 .تریي ث وبرظتبى ثرظبً س ًسزیک
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