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يوج ياه هدیدپ ءزج رابغ و درگ و نش نافوط

هب نیمز حطس تارذ رب داب شزو رثا رب هک دنتسه

و کشخ یحاون رد بلغا هدیدپ نیا .دنیآ یم دوجو

راچد اریخا هک یقطانم رد ای و کشخ همین

رد صوصخ هب يدایز تاعفد هب دنا هدش یلاسکشخ

.دتفا یم قافتا لاس مرگ لوصف

زا یعیسو جنر داجیا لیلد هب رابغ و درگ هدیدپ

رب رثا هک .دراد نیمز متسیس رد یمهم شقن تارثا

تایصوصخ رب رثا ،میلقا و وج ییایمیش ياهدنیآرف

ییاذغ داوم هخرچ و اه تنیرتون تکرح ،كاخ و بآ

هدیدپ نیا تارثا هلمج زا یکشخ و ییایرد طیحم رد

هب دناوت یم نینچمه رابغ و درگ .دشاب یم

داوم دیلوت رب و  هدناسر بیسآ يزرواشک تالوصحم

.دشاب هتشاد یبولطم ان رثا ییاذغ

دید نادیم و اوه تیفیک اوه رد دوجوم رابغ و درگ

رب یبولطمان تارثا تسا نکمم و دهد یم  شهاک ار

تالکشم ًالبق هک يدارفا يارب هژیو هب ،یتمالس

دراوم نیا یمامت .دشاب هتشاد ،دنراد سفنت هب طوبرم

هب يرشب عماوج يارب ار یئوس ياهدمایپ دناوت یم

.دشاب هتشاد لابند

میقتسم تروص هب ناسنا ،هدش رکذ دراوم رب هوالع

زا یشان تارطاخم زا یعیسو جنر اب ههجاوم رد

یم رابغ و درگ هدیدپ .دراد رارق رابغ و درگ هدیدپ

اب ههجاوم رد هک يدارفا یتمالس يارب يدیدهت دناوت

و تارثا نیرتمهم زا نیا هک دشاب دنراد رارق نآ

.دشاب یم هدیدپ نیا طسوت هدش داجیا ياهدمایپ

هب  اوه رد سفنت لباق قلعم تارذ تظلغ شیازفا

دیدشت ثعاب دناوت یم رابغ و درگ هدیدپ لابند

شهاک ،دارفا رد یسفنت و یقورع یبلق ياهرامیب

ثداوح هلمج زا ثداوح لامتحا شیازفا و دید قمع

ثعاب دناوت یم هدیدپ نیا نینچمه .دوش یگدننار

رد و لقن و لمح ،یعامتجا ياه تیلاعف رد لالتخا

.ددرگ تارادا و سرادم یلیطعت تیاهن

دنوش یم داجیا رابغ و درگ هدیدپ لیلد هب هک یتارذ

قطانم رد هک نآ داجیا لحم رب هوالع دنناوت یم

داب نایرج طسوت دشاب یم کشخ همین و کشخ

دنبای لاقتنا تسدرود ياه تفاسم هب و هدرک تکرح

تدم هک رتزیر تارذ يارب صوصخ هب تیعضو نیا

رتشیب دنشاب قلعم اوه رد دنناوت یم يرتشیب نامز

رثا رب هک اوه رد قلعم زیر تارذ .دتفا یم قافتا

تروص هب ای و دنوش یم داجیا رابغ و درگ هدیدپ

گرزب ياهرهش ياوه صوصخ هب اوه رد لومعم

ندب دراو یفلتخم قرط زا دنناوت یم دنراد دوجو

لرتنک نیاربانب دنیامن داجیا ار دوخ تارثا و هدش

تارثا يدودح ات دناوت یم ندب هب تارذ نیا دورو

.دهد شهاک ار تارذ نیا طسوت هدش داجیا

يدج تارطخ اوه رد دوجوم رابغ و درگ نیاربانب

رابغ و درگ تارذ هزادنا .دراد ناسنا تمالس يارب

يارب هوقلاب رطخ یلصا هدننک نییعت لماع کی

.تسا ناسنا تمالس

همدقم
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،دنتسین سفنت لباق رتمورکیم01زا رت گرزب تارذ

،دننزب بیسآ یجراخ ياه مادنا هب دنناوت یم طقف اذل

و همحتلم ،مشچ و تسوپ کیرحت ثعاب ًاتدمع هک

تارذ .دوش یم یمشچ تنوفع هب تیساسح شیازفا

رد بلغا ،رتمورکیم01زا رتکچوک ،قاشنتسا لباق

،دنتفا یم ریگ یناقوف یسفنت هاگتسد و ناهد ،ینیب

،مسآ دننام یسفنت تالالتخا اب دنناوت یم نیاربانب

هارمه سیزوکیلیس و کیژرلآ تینیر ،هیرلا تاذ ،يان

.دنشاب

هاگتسد هب تسا نکمم رتزیر تارذ ،لاح نیا اب

،دنوش نوخ نایرج دراو و هدرک ذوفن یناتحت یسفنت

ریثأت یلخاد ياه مادنا مامت رب دنناوت یم هک ییاج

.دنشاب یقورع یبلق ياه ییاسران لوئسم و دنراذگب

رابغ و درگ قیرط زا ینوفع ياه يرامیب زا یخرب

کی ،یکوکوگننم تیژننم .دنتسه لاقتنا لباق

ار عاخن و زغم هک كزان تفاب هیال ییایرتکاب تنوفع

و يزغم بیسآ هب رجنم دناوت یم ،تسا هدرک هطاحا

هب رجنم دراوم دصرد05رد نامرد مدع تروص رد

،هرد بت لاقتنا رد نینچمه رابغ و درگ .دوش گرم

تالایا یبرغ بونج رد ،هدنشک هوقلاب يرامیب کی

چراق روپسا نآ لقان هک کیزکم لامش رد و هدحتم

.دراد شقن ،دشاب یم سئدویدیسکوک

و درگ ضرعم رد دارفا یتمالس تیعضو هب هتسب

رابغ و درگ نافوط زا یشان رابغ و درگ سفنت ،رابغ

راوشد ،کیژرلآ شنکاو ،مسآ هلمح ثعاب دناوت یم

.دوش یبلق لکشم کی داجیا یتح ای سفنت ندش

رابغ و درگ ضرعم رد يرت ینالوط تدم هچ ره

رارق نآ تارثا ریثات تحت هک نیا لامتحا ،دیشاب

.تسا رتشیب ،دیریگ

تهج ناوت یم هک ییاه شور صوصخ رد همادا رد

اب ههجاوم شهاک و رابغ و درگ هدیدپ تارثا شهاک

.دش دهاوخ هداد حیضوت ،داد ماجنا اوه قلعم تارذ

همدقم
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دناوت یم اهنآ تظلغ هب هتسب قلعم تارذ یگدولآ

یگدولآ .دشاب كانرطخ رایسب ناسنا سفنت يارب

يرتسب ،يرامیب ثعاب تسا نکمم سفنت لباق تارذ

رارق .دوش سردوز گرم و ناتسرامیب رد ندش

یم قلعم تارذ یگدولآ ضرعم رد تدم هاتوک نتفرگ

یم تارذ تظلغ رثکادح .دوش گرم هب رجنم دناوت

.دشاب هتشاد همادا زور دنچ ات تعاس دنچ زا دناوت

دناوت یم تارذ نیا سفنت زا یشان سردوز گرم

رد ای دور یم الاب تارذ حطس هک يزور رد تسرد

یگدولآ .دهد خر نآ زا سپ هام ود ات کی ضرع

شهاک زا ،دراد يرایسب رضم تارثا نینچمه تارذ

یم ناشن تاقیقحت .یبلق تالمح ات هیر درکلمع

دناوت یم تارذ تظلغ تدم هاتوک شیازفا هک دهد

:ددرگ ریز دراوم هب رجنم

نادازون رد ریم و گرم شیازفا

یبلق کیمکسیا يرامیب و یبلق تالمح هلمج زا ،یقورع یبلق ياه يرامیب يارب ناتسرامیب هب هعجارم شیازفا

يویر دادسنا نمزم ياه يرامیب تلعب ناتسرامیب هب هعجارم شیازفا )COPD(

ناکدوک نیب رد مسآ تلعب ندش يرتسب شیازفا

ناکدوک رد مسآ تالمح تدش شیازفا

3



تدم ینالوط رد تارذ یگدولآ يالاب تظلغ سفنت

نیب سناژآ3102لاس رد .دشاب هدنشک دناوت یم زین

یناهج نامزاس هب هتسباو ناطرس تاقیقحت یللملا

هک دومن مالعا تارذ ءاشنم هب هجوت نودب تشادهب

ینالوط ههجاوم .دنشاب یم از ناطرس قلعم تارذ

:ددرگ ریز دراوم ثعاب دناوت یم قلعم تارذ اب تدم

ناکدوک رد مسآ داجیا

( يویر دادسنا نمزم ياه يرامیب )ندش رتدب( دیدشتCOPD( نالاسگرزب رد

ناناوجون و ناکدوک رد هیر درکلمع دشر ندش دنک

یقورع یبلق ياه يرامیب زا یشان گرم رطخ شیازفا

يزغم هتکس و یبلق تالمح رطخ شیازفا

یبصع متسیس يور رب تارذ یگدولآ ضرعم رد تدم ینالوط نتفرگ رارق ریثأت هک یتاعلاطم جیاتن

.ددرگ یم لقع لاوز و زغم مجح شهاک ثعاب نالاسگرزب رد هک دهد یم ناشن ،دنک یم یسررب ار

نامیاز دننام یگلماح رب تسا نکمم تارذ یگدولآ هکنیا رب ینبم دنا هتفای يدهاوش نادنمشناد

.دراذگب ریثأت نادازون و نینج ریم و گرم و دلوت ماگنه مک نزو ،سردوز
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دناوت یم قلعم تارذ و اوه یگدولآ اب ههجاوم

هژیو هب دهد رارق ریثات تحت ار دارفا همه یتمالس

ياه هدنیالآ اب ههجاوم رد ینالوط تدم هب هک یناسک

.دنراد رارق اوه

ریثات تحت نارگید زا شیب دارفا زا یخرب لاح نیا اب

ياه هدنیالآ دنریگ یم رارق اوه یگدولآ تارثا

هورگ نیا رب ار یفلتخم تاریثات تسا نکمم فلتخم

هدنیالآ نیدنچ لاثم ناونع هب .دشاب هتشاد اه

و دننک دیدشت یمسآ دارفا رد ار مئالع تسا نکمم

تسا نکمم يویر یبلق ياه يرامیب هقباس اب دارفا

روط هب .دنریگ رارق اوه قلعم تارذ ریثات تحت رتشیب

56يالاب( دنملاس دارفا ،لاس5ریز ناکدوک یلک

-یبلق ،یسفنت ياه يرامیب ياراد دارفا ،)لاس

مردنس هب التبم دارفا ،يژرلآ ياراد دارفا ،یقورع

يداصتقا تیعضو اب دارفا و رادراب نانز و کیلوباتم

یم اه هورگ نیا ءزج )تعاضب مک راشقا( بسانمان

ياه هورگ صوصخ رد یتاحیضوت همادا رد دنشاب

.تسا هدش هئارا ساسح

یگدولآ ضرعم رد نتفرگ رارق:مسآ هب التبم دارفا

دنک رتدب دارفا نیا رد ار مسآ مئالع تسا نکمم اوه

وراد زا دیاب دارفا نیا .ددرگ یمسآ تالمح ثعاب ای و

همانرب و دنیامن هدافتسا دوخ کشزپ يزیوجت ياه

.دننک لابند ار دوخ مسآ تیریدم

تیشنورب لثم نمزم يویر ياه يرامیب هب التبم دارفا

رارق  (COPD)هیر نمزم دادسنا يرامیب و نمزم

مئالع ندش رتدب ثعاب اوه یگدولآ ضرعم رد نتفرگ

ياه وراد زا دیاب دارفا نیا .ددرگ یم دارفا نیا

رد ،دنیامن هدافتسا عقوم رس دوخ کشزپ يزیوجت

کشزپ هب ندشن فرطرب و مئالع دیدشت تروص

.دنیامن هعجارم

رد نتفرگ رارق:یبلق ياه يرامیب هب التبم دارفا

شپت دننام یمئالع تسا نکمم اوه یگدولآ ضرعم

يارب ار سفنت ندش هاتوک و هنیس هسفق درد ،بلق

و مئالع دیدشت تروص رد .دشاب هتشاد لابندب اهنآ

سناژروا اب ای و هدومن هعجارم کشزپ هب نآ همادا

.دوش هتفرگ سامت
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رادراب ناردام و نینج

يارب اوه یگدولآ يالاب حوطس ضرعم رد نتفرگرارق

جیاتن هب رجنم تسا نکمم ینالوط نامز تدم

دازون دلوت ای و نییاپ نزو اب دازون دلوت لثم یبولطمان

.ددرگ سران

ناکدوک

هب نالاسگرزب هب تبسن ریز لیالد هب هک ناکدوک

:دنتسه رت ریذپ بیسآ و رت ساسح اوه ياه هدنیالآ

ینمیا ياه متسیس ،تسا هدشن لماک زونه اهنآ هیر

لکش و هعسوت لاح رد اهنآ زاس و تخوس و یعافد و

ياه تنوفع ،تسا هدشن لماک زونه و تسا يریگ

هب تبسن ،دتفا یم قافتا تارک هب اهنآ رد یسفنت

یسفنت ياوه مجح و دنتسه رت لاعف نالاسگرزب

رد لیلد نیمه هب تسا رتشیب ندب نزو هب تبسن

هب تبسن یگدولآ زا يرتالاب ياه زود اب ههجاوم

.دنراد رارق نالاسگرزب

يرامیب هب التبم هک اهنآ هژیو هب ناکدوک زا یخرب

هیر کیتسیکزوربیف و مسآ لثم هیر هنیمز ياه

رتریذپ بیسآ رایسب اوه یگدولآ هب تبسن دنتسه

.دنتسه

دنملاس دارفا

تارطخ ضرعم رد نیریاس زا رتشیب زین دنملاس دارفا

ینمیا متسیس هکنیا لیلد هب .دنراد رارق اوه یگدولآ

يرامیب هب التبم تسا نکمم ای و دنراد يرت فیعض

ندب .دنشاب یسفنت و یقورع یبلق هتخانشان ياه

زا یشان تارثا اب هلباقم و ناربج هب رداق رتمک اهنآ

یم اوه یگدولآ .دشاب یم یطیحم تسیز تارطاخم

هتکس و یبلق ياه يرامیب ندش رتدب ثعاب دناوت

لثم يویر ياه يرامیب و ددرگ یبلق و يزغم

.دنک دیدشت ار مسآ و نمزم ياه تیشنورب

قاچ دارفا

يراگیس يدارفا

تعاضب مک دارفا

یتباید دارفا

هیر ناطرس هژیوب ناطرس هب التبم دارفا
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ساسحا و دیراد یسفنت نمزم يرامیب ای مسآ رگا

ای هفرس ،هنیس سخ سخ ،هنیس هسفق یگتفرگ

ینامرد همانرب ای تامادقا دیاب ،دیراد سفن یگنت

،دشن رتهب مئالع رگا .دینک لابند ار دوخ هدش زیوجت

تروص رد نینچمه .دینک هعجارم کشزپ هب دیاب

ریاس ای یسفنت تالکشم ای ینارگن هنوگ ره نتشاد

يرامیب ریاس ای ،یلبق یبلق يرامیب کی زا رتدب مئالع

.دینک هعجارم کشزپ هب دیاب ،نمزم ياه

و یتسوپ بذج ،سفنت قیرط هس زا اوه قلعم تارذ

يارب .دنهد یم رارق ریثات تحت ار ناسنا ندب ندیعلب

هدش داجیا كانرطخ تارثا شهاک و ههجاوم شهاک

دراد ناکما هک ییاجنآ ات هک تسا زاین تارذ طسوت

رارق لرتنک تحت قیرط هس نیا زا ار تارذ دورو

ات بسانم هیذغت قیرط زا ناوت یم نینچمه .دریگ

.داد شهاک ندب رب ار تارثا نیا يدودح

زورب ماگنه رد یتظافح مادقا نیرت یساسا و نیلوا

اب میقتسم سامت نازیم شهاک رابغ و درگ نافوط

يرابغ و درگ ياوه .تساوه رد دوجوم ياه هدنیالآ

تحت ار ام ندب فلتخم ياضعا تمالس دناوت یم

چراق و اه تیساسح عاونا هلمج زا دهد رارق ریثات

و تیساسح زورب و یمشچ يرامیب ،یتسوپ ياه

اب سامت ضراوع زا یبلق هلمح نینچمه یسفنت مسآ

يدودح ات دنناوت یم اه نامتخاس ،تسا هدولآ ياوه

رد .دنیامن يریگولج هدولآ ياوه اب میقتسم سامت زا

بصن هرادج ود تروص هب ار اه هرجنپ ناکما تروص

شهاک مه و يژرنا فرصم رد مه اریز .دییامن

رد تروصنیا ریغ رد .دشاب یم رثوم اوه یگدولآ

رد .هتسب ياه برد و اه هرجنپ اب ،دینامب هناخ لخاد

هب زاین دشاب هتسب اه هرجنپ و اه برد هک یتروص

.دشاب یمن لزنم لخاد رد کسام زا هدافتسا

تیلاعف زا و دینک مک ار دوخ تیلاعف حطس هناخ رد

سفن رت قیمع و رت عیرس دوش یم ثعاب هک ییاه

ناوت یم عقاوم نیا رد .دینک بانتجا دیشکب

ماجنا ار نویزیولت ياشامت و هعلاطم لثم ییاهراک

هب زهجم اوه هیفصت ياههاگتسد دیناوت یمن رگا.داد

کی دینک هیهت دوخ هناخ لک يارب اپه ياه رتلیف

باختنا کی .دییامن داجیا باوخ يارب زیمت قاتا

قاتا ناونع هب هرجنپ نیرتمک اب یقاتا لماش بوخ

.دوش هتفرگ رظن رد باوخ
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تسا عوبطم هیوهت متسیس ياراد امش لیبموتا رگا

ات دیهد رارق اوه ددجم شخرچ تیعضو رد ار نآ

.دبای شهاک امش لیبموتا هب يدورو رابغ و درگ

زا دارفا تسا رتهب رابغ و درگ نافوط زورب طیارش رد

هدافتسا دوخ هناخ یبآ رلوک يارب ییونان ياه رتلیف

بصن یبآ رلوک يور رب دیاب ار ییونان رتلیف .دننک

لاناک قیرط زا یگدولآ و رابغ و درگ دورو زا ات دومن

.دوش يریگولج هناخ طیحم هب رلوک

هیوهت متسیس ياراد نکاما رد ناکما تروصرد

.دینامب عوبطم

هلمج زا یصخش یتظفاحم تازیهجت زا هدافتسا

الاب رایسب ههجاوم نازیم هک ییاج رد یسفنت کسام

رد یتشادهب هیصوت نیلوا .دشاب یم دیفم ،دشاب

.دشاب یم هتسب ياضف رد ندنام اوه یگدولآ نامز

رد دایز تدم هب دیتسه روبجم ناتراک ببس هب رگا

بسانم یسفنت ياه کسام زا دینامب نوریب طیحم

.دییامن هدافتسا

تهج بختنم کسام یناهج ياه لکتورپ قبط

N95ياه کسام نالاسگرزب رد ،اه درگزیر اب هلباقم

کسام نیا زا هدافتسا يارب یلو .دشاب یمFFP2و

:دومن هجوت ریز تاکن هب یتسیاب
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يولج دنناوت یمن لامتسد و یلومعم يذغاک ياه کسام

و دنریگب ار ام یسفنت متسیس هب رابغ و درگ زیر تارذ

.دوش یمن هیصوت اهنآ زا هدافتسا نیاربانب

ریظن درادناتسا ياه کسام هب یسرتسد مدع تروص رد

N95وFFP2هیال هس یحارج ياه کسام زا هدافتسا

یم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو دییات دروم

یسفنت متسیس هب تشرد تارذ دورو زا عنام يدحات دناوت

یحارج کسام ود زا ناوت یم رابغ و درگ طیارش رد .ددرگ

هک دومن هجوت دیاب هتبلا .دومن هدافتسا نامزمه هیال هس

زا و دنوش سکیف تروص يور لماک روطب اه کسام نیا

رارق زا شیپ تسا رتهب .دنشاب هتشادن اوه ذوفن اه هرانک

دیشکب سفن کسام لخاد راب دنچ ،هدولآ طیحم رد نتفرگ

تقد .دیوش نئمطم نآ ياه هرادج زا اوه ندرکن ذوفن زا ات

زا شیب هیال هس یحارج ياه کسام زا هدافتسا هک دینک

سیخ تروص رد .دوش یمن هیصوت یپ رد یپ تعاس2

ضیوعت هیال هس یحارج کسام تسا رتهب کسام ندش

.دوش

،دناشوپن ار ناهد و ینیب فارطا لماک روطب کسام رگا

يارب ذوفن هار و دنراد يدنلب نساحم هک يدارفا يارب الثم

. درادن ینادنچریثات ،دشاب یقاب اوه

یسفنت و یقورع یبلق تالکشم اب نارامیب و نسم دارفا

هدافتسا )رادValve(راد پاپوس عون زا کسام یتسیاب

.دنیامن

زا یتحار تهج تسا رتهب ،کنیع زا هدننک هدافتسا دارفا

.دنیامن هدافتسا )رادValve(راد پاپوس عون کسام

عاونا زا و درادن یبسانم ششوپ اه هچب يارب اه کسام نیا

.درک هدافتسا یتسیاب ناکدوک صوصخم هدش یحارط

کسام زا کشزپ رظن اب موس و مود ههام هس رد رادراب نانز

(راد پاپوس عون زا صوصخب و دننک هدافتسا بسانم

Valveدوش یم هیصوت )راد.

ات )رادValve(راد پاپوس کسام دیفم رمع ،یلک روط هب

مرف ،کسام لکش يا هساک بلاق رگا اما ،تسا تعاس8

دیاب .دبسچن تروص هب لماک و دشاب هداد تسد زا ار دوخ

.ددرگ ضیوعت رتدوز یتح )رادValve(راد پاپوس کسام

درک یتحاران ساسحا درف رگا کسام زا هدافتسا نامز رد

هرابود و هتشادرب ار کسام هظحل دنچ يارب دناوت یم

.دنک هدافتسا

تسا رت راوشد یلومعم تلاح زا کسام زا هدافتسا اب سفنت

اب دیاب یسفنت و یقورع یبلق يرامیب قباوس ياراد دارفا و

.دنیامن تروشم دوخ کشزپ

نبرک دیسکونم دننام اوه يزاگ ياه هدنیالآ اه کسام نیا

.دریگ یمن ار

نتفرگ رارق و ندوب بسانم تهج زا دیاب هدننک فرصم

چیه هک يروط هب ینیب و ناهد يور رب کسام لماک

زا ار نآ و دوش نئمطم دشاب هتشادن فارطا زا يذوفن

و ناهد و ینیب لماک ششوپ و هزادنا ندوب بسانم ظاحل

طیارش هب هجوت اب .دیامن کچ فارطا زا تشن نودب سفنت

سپیلک لثم تادیهمت یخرب کسام يربراک عون و یمیلقا

تروص يور ندش مکحم و ندش سکیف يارب کسام يالاب

فرصم رتشیب یتحار يارب یسفنت کسام يور هچیرد و

تروص بوطرم و مرگ ياه طیحم رد صوصخب هدننک

.تسا هتفرگ
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هب سرتسا و راشف زورب ثعاب يرابغ و درگ ياوه اب ههجاوم

و یسفنت هاگتسد ینعی ندب یتایح متسیس ود رب هژیو

راب هنوگ ره طیارش نیا رد ددرگ یم یقورع یبلق متسیس

یم    یمسج فعاضم ياه تیلاعف زا یشان یفاضا راشف و

.دهدرارق رتشیب بیسآ ضرعم رد ار شخب ود نیا دناوت

،يور هدایپ لثم هداعلا قوف یمسج ياه تیلاعف نیاربانب

و ینامتخاس ياه راک لثم موادم و نیگنس راک ،شزرو

هدرک راوشد ام بلق و هیر تیلاعف يارب ار طیارش يزرواشک

یهجوت لباق زرط هب یسفنت و یبلق تالمح لامتحا و

يرامیب هنیمز هک يدارفا يارب طیارش نیا دبای یم شیازفا

.تسا رت كانرطخ رایسب دنراد يویر و یبلق ياه

یتارضم یمامت رب هوالع تایناخد زا یشان دود قاشنتسا

دیامن یم داجیا یمس و رضم داوم ندوب اراد تلع هب هک

هیر رد نژیسکا بذج شهاک نآ تارثا نیرت ینآ زا یکی

نآ لابند هب و دود زا هیر ياضف هدش هدنکآ تلع هب اه

.دشاب یم یسفنت و یبلق متسیس هب يروف سرتسا داجیا

طیارش رد یسفنت ياوه هک يرابغ و درگ طیارش رد لاح

دراو ار یگدولآ و قلعم تارذ يدایز رادقم و هدوب ملاسان

هب نایلق هژیو هب تایناخد لامعتسا دیامن یم دارفا هیر

هب ار يرتراوشد رایسب طیارش دایز رایسب دود مجح تلع

و دیامن یم دراو يراگیس دارفا يویر  –یبلق متسیس

هب ار یسفنت داح ياه يژرلآ و یبلق تالمح زورب لامتحا

ضرعم رد نایفارطا نداد رارق نینچمه .درب یم الاب تدش

ًانیع )یلیمحت دود قاشنتسا حالطصا هب( تایناخد دود

.دیامن یم داجیا اهنآ يارب ار یهباشم طیارش
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هک دنا هداد ناشن تاعلاطم زا یخرب ریخا ياه ههد رد

رب )قلعم تارذ لثم( اوه ياه هدنیالآ زا یشان رضم تارثا

يرورض يذغم داوم تفایرد قیرط زا دناوت یم یتمالس

عابشا برچ ياه دیسا و )EوB،Cياه نیماتیو دننام(

هک اه تنیرتون ورکیم نیا .دبای شهاک )3اگما دننام( هدشن

یم دنشاب یم ویتادیسکا دض و یباهتلا دض صاوخ ياراد

تارذ زا یشان بلق نابرض تارییغت شهاک ثعاب دنناوت

.دننک هلباقم تارذ زا یشان ویتادیسکا سرتسا اب و دنوش

کی ناونع هبEنیماتیو و3اگما بیکرت یتسیژرنیس رثا

رد اوه یگدولآ زا یشان ياه يرامیب نامرد تهج شور

.تسا هتفرگ رارق هعلاطم دروم و هدش یسررب تاعلاطم

تفایرد هک دنا هداد ناشن ینیلاب تاعلاطم یخرب یفرط زا

مسآ مئالع شهاک ،باهتلا شهاک ثعاب اه نادیسکا یتنآ

یگدولآ اب ییاه طیحم رد .دنوش یم هیر درکلمع دوبهب و

بسانم و یفاک تفایرد اب بسانم ییاذغ میژر کی اوه

زا يریگولج تهج تسا نکمم ،يرورض يذغم داوم

و یقورع یبلق ياه يرامیب هلمج زا نمزم يرامیب هعسوت

زا اه نادیسکا یتنآ تفایرد شیازفا .دشاب يرورض يویر

سرتسا دناوت یم یباهتلا دض ياه تنیرتون هلمج

ياه يرامیب رد باهتلا و قلعم تارذ زا یشان ویتادیسکا

هب ار نآ ناوت یم هجیتن رد .دهد شهاک ار نمزم یباهتلا

يرامیب تیریدم ياه يژتارتسا هب دیفم هنیزگ کی ناونع

.دومن هفاضا اوه یگدولآ زا یشان ياه

،یگنران ،نیریش ومیل ،یگنرف هجوگ ،جانفسا ،سفرک

هناوج .دنتسهCنیماتیو زا ینغ وهاک زبس گرب و لاقترپ

و رگج ،نوتیز ،ماداب ،ودرگ ،یهایگ ياه نغور ،مدنگ

.دنتسهEنیماتیو عبانم هک زبس گرب ياراد تاجیزبس

یگدولآ اب ههجاوم رد رتشیب ناش لغش ببس هب دارفا رگا

زا یشان تیمومسم دناوت یم نیماتیو نیا بذج .دنشاب اوه

مهDنیماتیو بسانم عبانم .دنک یثنخ ار اوه یگدولآ

ییاذغ همانرب رد دیاب هک دنتسه غرم مخت هدرز و هرک ،ریش

زا یشان ضراوع دناوت یم بیس هنازور فرصم .دنشاب هنازور

و لاقترپ دننام ییاه هویم و هداد شهاک ار اوه یگدولآ

شهاک يارب و هدوب نیتکپ زا راشرس زین یگنرف توت

.دنتسه دیفم اوه یگدولآ ضراوع
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ثعاب دناوت یم اوه یگدولآ نامز رد برچ ياهاذغ فرصم

.دوش زور لوط رد دارفا ینهذ و یندب ناوت شهاک دیدشت

ياه هباشون و کفپ ،سپیچ لثم شزرا مک تالقنت زا سپ

یم ندب رد دیفم رصانع بذج لالتخا ثعاب هک رادزاگ

،دنک دیدشت ار اوه یگدولآ یفنم تارثا دناوت یم و دوش

مه سابلاک و سیسوس لثم يداوم فرصم .دوشن هدافتسا

نیا رب هوالع ،هدنرادهگن و ییایمیش داوم نتشاد لیلد هب

نانکاس يارب ،تساز ناطرس و رضم دوخ يدوخ هب هک

یمن هیصوت هجو چیه هب ،دراد ملاسان ياوه هک ییاهرهش

.دوش

یم کمک اه هیلک هب بآ دایز ندیشون

و دوش جراخ ندب زا یفاضا حالما ات دنک

تدم هدولآ تارذ زا یشان تیمس

.دنامب یقاب ندب رد يرتمک

و زاب ییاذغ داوم هک ییاه هزاغم زا دوش یم هیصوت

داوم رگید و ینیریش و هچولک ،تسام ،امرخ لثم هلف

هضرع زاب ور تروص هب هزاغم زا جراخ رد ار ییاذغ

و درگ ياه زور رد صوصخ هب و زگره دننک یم

.دوشن دیرخ يرابغ

لثم ینابایخ ياه اذغ درگ هرود ياه هدنشورف زا

هب مادقا هک ییاه هزاغم نینچمه هسوبمس و لفالف

هزاغم زا جراخ رد اه یکراوخ عون نیا هضرع و هیهت

يرابغ و درگ ياه زور رد هژیو هب و زگره دنیامن یم

.دوشن دیرخ
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داوم فذح و اه یگدولآ زا هناخ يزاس كاپ و ندرک زیمت

اوه یگدولآ اب ههجاوم و تارثا شهاک هار کی از تیساسح

یم دنک یم تیساسح داجیا هناخ رد هک يداوم .دشاب یم

دیدشت رد یتسیژرنیس تارثا اوه یگدولآ هارمهب دناوت

هتشاد رگید دراوم و تیساسح ،مسآ هلمج زا ییاه يرامیب

داد ماجنا ههجاوم شهاک تهج ناوت یم هک يدراوم .دشاب

حوطس زا قلعم تارذ و یگدولآ ندرک زیمت و ندودز لماش

بآ و یئاذغ داوم یگدولآ زا يریگولج يارب .دشاب یم

یئاذغ داوم يارب بسانم ششوپ زا هدافتسا یندیماشآ

زا لبق یئاذغ داوم تسا مزال .تسا يرورض فرصم هدامآ

.دنوش هدودز رابغ و درگ و تارذ زا لاچخی رد يرادهگن

و يزاس كاپ رب هوالع اه یگدولآ ندودز تهج

هدولآ قطانم رد هک یصخش ،تنوکس لحم تفاظن

ماگنه هب ار دوخ تروص و تسد دنک یم یگدنز

ای و دهد وش و تسش نوباص و بآ اب هناخ هب دورو

ههجاوم نازیم دناوت یم  راک نیا .دریگب شود هکنیا

هدنیالآ یتسوپ بذج قیرط زا صوصخ هب ار صخش

يراجم يوش و تسش نینچمه .دهد شهاک اه

و تیساسح شهاک رد ییازسب ریثات یناقوف یسفنت

نیا هب دراد ینیب و ولگ شراخ و هفرس دننام یمئالع

دراو ینیب قیرط زا سفنت هارمه ار بآ هک لکش

لمع نیا دوش یم جراخ ناهد قیرط زا و هدومن

رابغ و درگ رثا رد هک یتیزونیس ياه دردرسنینچمه

.دهد یم نیکست زین ار دنوش یم دیدشت
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،روشک یسانشاوه نامزاس ياه تیاس قیرط زا

هناماس( تسیز طیحم تظافح نامزاس نشیکیلپا

و تیعضو ریگیپ رابخا و )روشک ياوه یفیک شیاپ

ینیب شیپ زا و دیشاب هدنیآ ياه زور رد اوه تیفیک

و شزرو ،راک يزیر همانرب تهج یسانشاوه ياه

دییامن هدافتسا ترفاسم

شهاک تعرس هب دید نازیم هدیدپ نیا زورب نامز رد

و دیتسه هداج رد یطیارش نینچ رد رگا .دبای یم

دراذگ یم ریثات امش دید ییاناوت رب دید قمع شهاک

هب لماک هجوت اب موزل تروص رد و دینارب رت هتسهآ

طیارش ندش فرط رب ات یگدننار و ییامنهار مئالع

.دییامن فقوتم ینما هطقن رد ار دوخ لیبموتا ،داح

رد ،رتم001زا رتمک هب دید نادیم شهاک تروص رد

.دییامن فقوت هداج رانک رد بسانم لحم

تسا عوبطم هیوهت متسیس ياراد امش لیبموتا رگا

ات دیهد رارق اوه ددجم شخرچ تیعضو رد ار نآ

.دبای شهاک امش لیبموتا هب يدورو رابغ و درگ
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تقوم مئالع تسا نکمم دیشاب ملاس امش رگا یتح

هسفق درد ،طلخ ،هفرس ،ینیب و مشچ شزوس لثم

دیاب مئالع نیا ،دینک هبرجت ار سفن یگنت و هنیس

.دندرگ فرطرب تفای دوبهب اوه تیفیک هک ینامز

مسآ ای وCOPDيرامیب ياراد دارفا ءزج امش رگا

و دیشابن قیمع سفنت هب رداق تسا نکمم دیتسه

سخ ، هنیس هسفق یتحاران ،هفرس راچد تسا نکمم

لومعمریغ یگتسخ راچد و سفن یگنت ،هنیس سخ

وراد کشزپ لمعلاروتسد قبط دیاب رامیب درف .دیدرگ

ار دوخ مسآ همانرب و دنک فرصم ار يزیوجت ياه

دیتشاد ار مئالع نیا زا مادکره امش رگا .دیامن لابند

ياه هیصوت و هرواشم و دیهد شهاک ار دوخ ههجاوم

ای تشاد همادا مئالع رگا .دینک لابند ار دوخ کشزپ

511هرامش اب سناژروا اب ای و دوخ کشزپ اب دش رتدب

.دیریگب سامت

اب ههجاوم دیراد یقورع و یبلق ياه يرامیب امش رگا

ندش رتدب هلمج زا يدج تالکشم قلعم تارذ

دهاوخ هارمه هب یهاتوک تدم يارب ار امش يرامیب

.تشاد

مئالع نوچ دیتسه ناما رد امش دینکن رکف زگره

.دیرادن یصاخ

دنتسه یبلق يدج لکشم هدنهد ناشن هک یمئالع

هسفق رد یتحاران ساسحا :دشاب یم ریز دراوم لماش

،ینیگنس ،يرپ ساسحا ،هنیس هسفق رد راشف( هنیس

دنچ زا رتشیب هک هنیس هسفق زکرم رد درد ای و

ساسحا )دشاب بوانتم تروص هب ای و دشاب هقیقد

ای درد (ندب ییالاب ياه تمسق ریاس رد یتحاران

،ندرگ ،تشپ رد ،وزاب ود ره رد یتحاران ساسحا

لثم رگید مئالع ای ،سفنت ندش هاتوک )هدعم ای کف

.هجیگرس و عوهت ،درس قرع

ای کشزپ هب امتح دمآ شیپ امش يارب مئالع نیا رگا

.دییامن هعجارم سناژروا

فعض ای یسح یب :لماش يزغم هتکس ياه هناشن

کی رد صوصخب اهاپ ،اهوزاب ،تروص رد(یناهگان

ای و ندرک تبحص رد لکشم ،یجیگ )ندب تمس

ود ره ای و مشچ کی رد ییانیب تالکشم ،ندیمهف

یگنهامه ای و لداعت نداد تسد زا ،هجیگرس ،مشچ

تلع نودب دیدش دردرس لکشم ،نتفر هار ای و

دشاب يزغم هتکس مئالع تسا نکمم هدش هتخانش

51



و دینک ظفح رابغ و درگ ءوس تارثا زا ار دوخ ات دنک کمک امش هب دناوت یم ریز یطایتحا تامادقا

.دیناسرب لقادح هب دوخ تمالس رب ار هدیدپ نیا بولطم ان تارثا

دینک بانتجا لزنم زا جراخرد تیلاعف زا.

دیهد شهاک نکمم لقادح هب ار نآ نامز دینک تیلاعف دازآ ياوه رد یتسیاب امازلا رگا.

دینک يراددوخ دیتسه مسآ و یسفنت تالکشم ياراد رگا هژیوب نیگنس شزرو زا.

دیراد هاگن هتسب ار اه هرجنپ و اه برد و دینامب هتسب ياه طیحم ای هناخ رد.

دینامب عوبطم هیوهت متسیس ياراد نکاما رد ناکما تروصرد.

درد و ندرک سخ سخ و هفرس ،سفنت یهاتوک دننام ییاه هناشن ای دیتسه مسآ ياراد رگا

اب دشن فرطرب اه هناشن رگا و دینک لابند ار دوخ ینامرد همانرب دیدومن هدهاشم ار هنیس هسفق

.دینک تروشم دوخ کشزپ
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