
 دریچٍ طزیك اس را آن راست تطه ي کىذ می عثًر 

 َا ریٍ اس خًن يلتی .کىذ می پمپ َا ریٍ تٍ ریًي

 دریافت َا آن اس را خًد مصزفی اکسیژن گذرد می

 يارد ي دَذ می کزته اکسیذ دي َا آن تٍ ي کىذ می

 دي دریچٍ طزیك اس آوجا اس .ضًد می چپ دَلیش

 .کىذ می پیذا جزیان چپ تطه تٍ میتزال یا لختی

 ضًد می تاعث کٍ دارد ضخیمی ماَیچٍ چپ تطه

 تشرگتزیه تٍ آئًرت دریچٍ طزیك اس لذرت تا را خًن

 خًن آئًرت .کىذ پمپ آئًرت یعىی تذن سزخزگ

 َم کمی ممذار ي کىذ می تًسیع تذن سزاسز در را

 .گزدد می تز  (کزيوز  عزيق) للة  خًد عزيق تٍ

 

 دارد؟ اَمیتی چٍ للثی تیماري اس پیطگیزي

 میذَذ لزار تاثیز تحت را افزاد سوذگی للثی تیماري

 است. مزدان ي سوان در مزگ َاي علت دستٍ سز ي

 قلة:

 قلة مِ اػت ؿذُ هی تصَس تاسیخ طَل دس 

 ٍ ًَیؼٌذگاى .داسد اي ٍیظُ قذست اًؼاى

 عـق هٌثع احؼاػات، هشمض سا آى ؿاعشاى

 حقیقت دس .اًذ خَاًذُ ؿجاعت ٍػشچـوِ

 اص اًؼاى قلة  .اػت پوپ یل فقط اًؼاى قلة

 ٍ  مٌذ هی ضشتاى تِ آغاص حاهلگی چْاسم ّفتِ

 هی اداهِ ضشتاى تِ ٍقفِ تذٍى صًذگی، پایاى تا

 داسد ًاصك اًعطاف قاتل دسیچِ چْاس قلة .دّذ

 تٌْا .ؿًَذ تؼتِ ٍ تاص ضشتاى ّش تا تایؼتی مِ

 تیي مَتاُ صهاى قلثی ّاي هاّیچِ اػتشاحت

 .اػت قلة ّاي ضشتاى

 ّایی قؼوت چِ اص اًؼاى قلة

 اػت؟ ؿذُ تـنیل

 حفشُ .داسد حفشُ چْاس یا قؼوت چْاس قلة

 تطي پاییٌی ّاي حفشُ ٍ دّلیض تاالیی ّاي

 تذى ّاي قؼوت توام اص خَى .ؿًَذ هی ًاهیذُ

 تضسه ّاي ًام تِ تضسه ػیاّشه دٍ طشیق اص

 هی ساػت دّلیض ٍاسد صتشیي ٍ صیشیي ػیاّشه

 .ؿَد

 

داًـگاُ علَم پضؿنی ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی 

 اػتاى آرستایجاى غشتی

 تیواسػتاى ؿْیذ دمتش قلی پَس تَماى

 تخؾ اٍسطاًغ

 اوفارکتًس للثی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٍ گشم خیلی هحیطْاي دس گشفتي قشاس اص 

 ًول من غزایی سطین تپشّیضیذ ػشد خیلی

 غزاّاي هصشف اص ٍ مٌیذ سعایت سا چشب ،من

 گَؿت هصشف. تپشّیضیذ ؿذُ مٌؼشٍ ٍ آهادُ

 ػفیذ گَؿت آى تجاي ٍ مشدُ من سا قشهض

 هیَُ هصشف-. مٌیذ اػتفادُ هاّی ٍ هشغ هثل

 . دّیذ افضایؾ سا ػثضیجات ٍ

 داؿتِ ّوشاُ ّویـِ سا صتاًی صیش ّاي قشف

 ًَس اص دٍس ٍ خٌل ٍ خـل جاي دس ٍ تاؿیذ

 . مٌیذ ًگْذاسي

 حل ماهالً آًنِ اص پیؾ سا صتاًی صیش ّاي قشف

 دس مِ صَستی دس تاؿیذ داؿتِ تَجِ ًثلعیذ ؿَد

 ًـَد احؼاع صتاى صیش آى تیضي اػتفادُ ٌّگام

 . اًذ ؿذُ فاػذ قشصْا

 

 تُیٍ کىىذٌ:

 مجیذ ساَذي       

 کارضىاس پزستاري                    

 1394اردیثُطت                                

  کىذ می کمک خًن گزدش تٍ-

کلستزيل  ي خًن فطار کىذ می کمک-

 خًن در محذيدٌ طثیعی تاضذ .

هی  چاقی پیـگیشي اصٍسصؽ تاعث -

 ؿَد.

 : تاثیش ػیگاس

 تشاي عوذُ خطش عاهل یل مـیذى ػیگاس 

 ػثة مـیذى ػیگاس .اػت قلثی تیواسي

 مِ مؼاًی .ؿَد هی ّا ػشخشه ؿذى تاسیل

 تیواسي خطش عاهل مٌٌذ هی تشك سا ػیگاس

 ماّؾ هی دٌّذ. سا قلثی ّاي

 :ٍیظُ ّاي هشاقثت ٍ داسٍیی دسهاى اص پغ

 هَاسدي ملیِ ٍ عصثاًیت ٍ اػتشع اص حتواً

 پشّیض ، مٌذ هی تـذیذ ؿواسا هـنل مِ

 فعالیت، ٍ اػتشاحت ػاختي هتعادل تا مٌیذ

 .دّیذ ساماّؾ قلثی حوالت ایجاد احتوال

 ّاي دٍسُ ، فعالیت ّاي دٍسُ اصاي تِ

 سا قلثی داسٍّاي .تگیشیذ ًظش دس اػتشاحت

 هصشف اص ٍ مٌیذ هصشف هٌظن ػاعت ػش

 ضذ ّاي قشف هثل ًؼخِ تذٍى داسٍّاي

 تا هـاٍسُ تذٍى غزایی سطین ٍ تیٌی احتقاى

  . تپشّیضیذ پضؿل

 

 سوذگی تزاي سالم ريش یک اوتخاب خًضثختاوٍ

 جلًگیزي للثی تیماري تٍ اتتال اس تًاوذ می کزدن

 جلًگیزي مثتال فزد در عالئم تطذیذ اس یا ي کزدٌ

  ومایذ .

 کذامىذ؟ للثی تیماري خطز عًامل

 تسیار خطز عامل للثی تیماري خاوًادگی اریخچٍت

 للثی تیماري ضما خاوًادٌ افزاد اگز .است مُمی

 کٍ است مُم ضما تزاي خصًظ تٍ اوذ، داضتٍ

 کىیذ سعی .دَیذ کاَص را دیگز خطز عًامل

 را للثی تیماري احتمال کٍ پشضکی َاي مًلعیت

 دیاتت، . آيریذ در کىتزل تحت کىذ، می تیطتز

 خًن چزتی افشایص ي خًن فطار افشایص

 َستىذ . للثی تیماري عمذٌ خطز عًامل

 :للثی تیماري اس تزپیطگیزي تاثیز يرسش

 

 . تخـذ هی تْثَد سا ؿوا خَي ٍ خلق-

 


