
 چطْر هی تْاًیذ ریتن قلة تاى را خْدتاى اًذازٍ گیری کٌیذ؟

 

تشخیص ریتن قلة ًاهٌظن ًاشی از 

. فیثریالسیْى دُلیسی هی تْاًذ سخت تاشذ

تعضی از افراد ُیچ کذام از ًشاًَ ُای ایي 

تیواری را ًذارًذ ّ تٌِا تعذ از یک حولَ قلثی 

یا سکتَ هغسی، فیثریالسیْى دُلیسی در آًِا 

 . تشخیص دادٍ هی شْد

تَ گسارظ آّای ضالهت تَ ًقل 

یکی از راٍ ُای ضادٍ در ایي everydayhealthاز

هیاى، ترای ًظارت تر ظرتاى قلة چک کردى آى در 

خاًَ تا اضتفادٍ از دضتگاٍ ُای ضٌتی، ّ یا ترًاهَ 

.  ُای تلفي ُْغوٌذ اضت

ایي ػارظَ زهاًی رخ هی دُذ کَ در دُلیسُا هْج . فیثریالضیْى دُلیسی غایغ تریي ًْع آریتوی قلثی اضت

الکتریکی تحریک جِت هػخصی ًذاغتَ تاغذ یؼٌی ضلْل ُای ػعالًی دُلیس تَ صْرت ًاهٌظن تحریک ّ در 

پص دُلیسُا ًوی  تْاًٌذ خْى را تَ . در ًتیجَ ایي اًقثاض هٌظن دُلیس ّجْد ًذارد. ًتیجَ هٌقثط هی غًْذ

در ایي ٌُگام ظرتاى  ُای تؽي از دُلیس پیرّی ًکردٍ ّ تؽي تذّى ًظن ؼثیؼی . صْرت کاهل تَ تؽي  ُا پوپ کٌٌذ

.  هٌقثط هی  غْد،ّ تذّى پیرّی ّ اًتظار دُلیس

: ػالئن فیثریالضیْى دُلیسی ػثارتٌذ از

. ظرتاى قلة ضریغ ّ هٌظن، لرزظ ّ یا احطاش تپع در قفطَ ضیٌَ، ضرگیجَ، ظؼف ّ خطتگی

رّظ ضٌتی اًذازٍ گیری غاهل قرار دادى اًگػتاى دضت تر : اًتخاب رّش سٌتی اًذازٍ گیری ضرتاى قلة

اًگػت اغارٍ ّ . تِتریي ًقاغ ترای اًذازٍ گیری ظرتاى قلة، ًاحیَ هچ دضت ّ گردى اضت. رّی غاُرگ اضت

. تایذ تپع قلة را در زیر اًگػتاى خْد حص کٌیذ. اًگػت ّضػ خْد را رّی اًتِای هچ دضت هخالف قرار دُیذ

ترای اًذازٍ گیری ظرتاى قلة از اًگػت غطت . کف دضت هخالف تایذ تَ ضوت تاال رّ تَ رّی غوا تاغذ

ترای اًذازٍ گیری ظرتاى قلة از ؼریق غاُرگ گردى، اًگػت اغارٍ ّ اًگػت ّضػ خْد را رّی . اضتفادٍ ًکٌیذ

تؼذاد ظرتاى قلة را در . یک ؼرف گردى در کٌار گلْ، ًسدیک تَ اًتِای فک پاییي قرار دُیذ ّ تَ آراهی فػار دُیذ

ترای افراد تسرگطال، تؼذاد .  ظرب کٌیذ تا تؼذاد ظرتاى قلة در دقیقَ را تَ دضت آّریذ6 ثاًیَ تػواریذ ّ در 10

 ضال، تؼذاد ؼثیؼی ظرتاى 18ترای کْدکاى کوتر از .  ظرتَ در دقیقَ اضت100 تا 60ظرتاى ؼثیؼی قلة غاهل 

.  ظرتَ در دقیقَ اضت100 تا 70قلة غاهل 

، ًَ در حال اًجام کار ّ فؼالیت تذًی ّ یا (در حال اضتراحت)ترای تؼییي تؼذاد ؼثیؼی ظرتاى قلة تایذ آرام تاغیذ 

. در خْاب



در حال حاظر ترًاهَ ُای کارتردی . راٍ دیگری ترای ًظارت تر ظرتاى قلة اضت: گْشی ُای ُْشوٌذ

. هختلفی در گْغی ُای ُْغوٌذ ظرتاى قلة را اًذازٍ گیری هی کٌٌذ ّ تَ ؼْر رایگاى قاتل دضترش ُطتٌذ

 تر رّی یکی از ایي ترًاهَ ُا اًجام غذٍ ًػاى داد کَ چٌیي رّغی هی تْاًذ تَ ؼْر 2013هؽالؼَ کَ در ضال 

.  دقیق ظرتاى قلة ًاهٌظن را در هثتالیاى تَ فیثریالضیْى دُلیسی تػخیص دُذ

گاُی اّقات . ُْلتر هاًیتْریٌگ دضتگاٍ ثثت پیْضتَ ظرتاى قلة تَ صْرت ضیار اضت: ُْلتر هاًتیْریٌگ

َ  ای تَ ًام ُْلتر  ػالهت آریتوی قلثی در زهاى تػخیص دیذٍ ًوی  غْد، در ایي هْارد پسغک از ّضیل

هاًیتْریٌگ اضتفادٍ هی کٌذ کَ تطتَ تَ تػخیص پسغک هی  تْاًذ تَ صْرت رّزاًَ ُفتگی ّ یا حتی هاُیاًَ 

حوالت آریتوی، داخل آى ثثت ّ تا خْاًذى اؼالػات داخل آى تْضػ پسغک هی تْاى تَ . تَ تیوار ّصل غْد

. آریتوی ّ ًْع آى پی ترد
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