
             ورزشهای سبک بطور منظم  مم می دم ما

 ق قه سه روز  ر  02تا  02روی به مدت 

 هفته یاب شتر توص ه می گر  .

         چنانچه ورزش برای یک ب ممار سمانمممنمد

امکان دذیر نباشد دزشک ممممکمس اسم        

 شنا کر ن را توص ه نماید.

  ر هنگام ورزش کر ن محتاط باش د و از 

ورزشهایی که باعث د چ خور ن ،دریدن یا 

کش دگی دش  می شو  از جممهمه گمهم          

 ،تن س اجتناب کر .

       اصالح ش و  زندگی م ی قطم  مرمر

  خان ات ،کاهش مرر  انکی و کافئ س 

         از آنجایی که عوارض گوارشی و نمفم

شک  از عوارض مرر  کمهممم م  ممی        

باشد کهم   را به همممرا  امذا مم می          

 کن د.

 مرر  س گار ،انکی 

 رژی  اذایی فاقد کهم   کافی 

آااز زو رس یائممگمی خمطمر دموکمی اسمتم موان را                  

 افزایش می  هد.

کورتون ها ،ایزون ازید ،هپاریس ، ارو همای       اروها : 

 ضد تشنج 

برای تش  ص دوکی است وان چه اقداماتی انجام می 

  هند؟

دوکی است وان  ر را یوگرافی تش م مص  ا   ممی        

شو . از سنجش تراک  است وان برای د مش بم منمی        

خطر شکممتمگمی اسمتمفما   ممی کمنمنمدوممطمانم مات                     

 آزمایشگاهی انجام می گ ر 

 چه نکاتی را  ر ب ماری دوکی است وان باید بدان  ؟ 

                یک رژی  اذایی کافمی و ممتم ما ن ،امنمی از

کهم   و ویتام س  ی  ر طون زندگمی همممرا       

باافزایش مرر  کمهممم م   ر  وران بمهمو              

،جوانی و م انمانی از دوکی است وان جهوگ ری 

  می کند

 اذاهای سرشار از کهم   شامی 

ش ر، زر   ت م  ممر ،دمنم مر ،نموبم ما ،مماسم                   

،بمممابممماقمممال،بممممتمممنمممی،مممماهمممی قمممزن آ                

،کاهو،شهغ ،بروکهی و م و  های  انمه  ار ممی         

 باشد.

استئودرز یا دوکی است وان بم ممماری اسم  کمه بما               

کاهش کی تو   است وانی و تمغم م مر  ر سماخمتمار                

است وان مش ص می شو  که احتمان شکمتمگمی را     

افزایش می  هد.است وانها به طرز دم مشمرونمد  ای        

دوک،تر  و شکنند  شد  و به راحتی شمکمممتمه ممی        

شوند. ااهب دوکی است وان تش  ص  ا   نمی شو   

 تا وقت که ب مار مشکوک به یک شکمتگی گر  .

 دوکی است وان چه عالیمی  ار ؟

دوکی است وان باعث شکمتگی های مت د   ر ممهمر    

 های دش  و کمر،است وان ران ،مچ  س  می شو  .

شکمتگی تدریجی مهر  ها می تواند بمدون عمالمم         

باشد و برورت خ  شدن دش  که باعث کوتا  شدن 

قد  شو  ظاهر شو  که ایس وضم م م  مموجمب شمی           

 شدن عضالت شک  و جهو آمدن شک  می شو .

ایس وض    باعث نارسایی تنفس شد  و اک ر افمرا   

 از خمتگی شکای  می کنند.

 چه عوامهی خطر دوکی است وان را افزایش می  هد؟

 دمموکممی اسممتمم مموان زنممان را چممهممار           : جممنممس

 برابرنمب  به مر ان ب شتر مبتال می ساز .

  :سانگی خطر دوکی اسمتم موان       02ب د از سس

 افزایش می یابد.

  عدم تحرک 

  نمارسمایمی کمهم مه هما            :  ب ماری های زم نه ای

 نارسایی کبد ،درکاری ت روئ د

 



 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت اسالمی، 

 بیمارستان تخصصی پوست رازی

 55856585-55853655-55853555-55853655تلفن: 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

   اذا م ی کن د همچن س برای کاهش خطمر

سنگ های اذراری مرر  مای ات فراوان 

 اهم    ار .

          از مرر  مه س ها و مونتی ویمتمامم منمهما

حاوی روی که جذب کهم   را کاهش ممی  

  هند اجتناب کن د.

    ر صورت تجویز آنندرونات باید با م مد 

 خانی و همرا  آب مرر  شو  

             بممرای تمممکمم ممس  ر  دشمم  نمماشممی از

شکمتگی مهر  ها با استراح   ر بممتمر   

 ر وض    خواب د  بمه دشم  و دمهمهمو            

چن س بار  ر روز توص ه می شو . تشمک     

بایمتی سمفم  و ام مر قمابمی ارتمجما                    

باشد.استمفما   از گمرممای مموضم می و                 

 ماساژدش  سبب شهی عضالت می شو .

 مناب 

درستاری  اخهی چراحی برونر ،سو ارث -1

درستاری ب ماری همای ارتمودمدی تمرجمممه             

 دوران سامی 

آموزش به ب ممار تمرجمممه و گمر آوری            -0

نا ر  خوس ،اعظ   ب ریان )اعضای ه مئم     

 عهمی  انشگا  عهوّم دزشکی شه د بهشتی (

چگونه می توان با دوکی است وان 

 مبارز  کر ؟


