اس جولِ ت٘وار ّإ ضاٗؽ در حزفٔ آراٗطگزٕ وِ ًاضٖ اس

هختلف تزٍس هٖ وٌذ در اٗي ت٘وارٕ پَست دردًان ٍ

وار طَالًٖ هذت در ٍضؿ٘ت ّإ اٗستادُ است ٍارٗس

هتَرم ضذُ ٍ تاٍل هٖ سًذ ّ.وچٌ٘ي ت٘وارٕ ّإ لارچٖ

هٖ تاضذ وِ در سطح داخلٖ راى ٍ ٗا در طزف٘ي ساق

ٍ پَستٖ تَسط ٍساٗلٖ هاًٌذ ضاًِ،پ٘ص تٌذ ٍ حَلِ ٕ

هؿٌإ سٗثاٖٗ ٍ تذست آٍردى چْزُ إ تاسُ تز است

پاّإ آراٗطگز ؾزٍق هارپ٘چٖ تِ رتگ ت٘زُ ٍ دَٗارُ

آلَدُ لاتل اًتمال ّستٌذ.اس هْن تزٗي لارچ ّإ

ٍلٖ در صَرت ؾذم رؾاٗت تْذاضت گاّٖ ٍجَد خطزاتٖ

ٍرٗذّا دچار تَرم ٍ تزآهذگٖ پ٘اس هاًٌذ هٖ ضَد ٍ تاؾث

پَستٖ ،لارچ وچلٖ هٖ تاضذ.

در اٗي هىاى،سالهت آراٗطگز را تْذٗذ هٖ وٌذ.

درد ٍ سٌگٌٖ٘ در ساق پاّا گزدٗذُ ٍ اٗي درد در طَل رٍس

تزإ ت٘طتز خاًن ّا ٍ آلاٗاى رفتي تِ آراٗطگاُ تِ

تِ تذرٗج سٗاد ضذُ ٍ تا استزاحت ٍ تاال گزفتي پاّا درد
تسى٘ي هٖ ٗاتذ.

راُ ّإ پ٘طگ٘زٕ اس ت٘وارٕ ّا در آراٗطگز ّا
 استفادُ اس هاض٘ي اصالح تِ جإ ل٘چٖ تزإ
پ٘طگ٘زٕ اس ت٘وارٕ ّإ ًاضٖ اس حزوات تىزارٕ

 -ؾَاهل تَ٘لَصٗىٖ وِ ضاهل :

ً حَٓ پ٘طگ٘زٕ اس ٍارٗس:

 ت٘وارٕ ّإ خًَٖ :



در ٌّگام ًطستي پاّإ خَد را رٍٕ ّن ً٘اًذاسٗذ.



تِ طَر هٌػن ٍرسش وٌ٘ذ.



ٍسى خَد را ون وٌ٘ذ.



اس اٗستادى طَالًٖ هذت اجتٌاب وٌ٘ذ.اگز ضغل

ؾثارتٌذ اس ت٘وارٕ ّاٖٗ وِ اس طزٗك خَى ٍ خزاش ّإ
پَستٖ اس فزد هثتال تِ فزد سالن هٌتمل هٖ ضًَذ
هاًٌذ اٗذس ٍ ّپات٘ت وِ تَسط ٍساٗل هَرد
ؾَاهل سٗاى آٍر در حزفِ آراٗطگزٕ
 ؾَاهل ارگًََه٘ىٖ وِ ضاهل : حزوات تىزارٕ اًگطتاى در وار تا ل٘چٖ
 وار طَالًٖ هذت در ٍضؿ٘ت ّإ اٗستادُ
ٍ ضؿ٘ت ّإ ًا هٌاسة وارٕ
 ووز درد

استفادُ در آراٗطگاُ ّا ٍ ّز ًَؼ ٍس٘لِ إ وِ هٖ

ضوا اٗجاب هٖ وٌذ تزإ هذت طَالًٖ سز پا

تَاًذ پَست را خزاش دّذ ٍ ٗا سَراخ وٌذ هٌتمل

تاٗست٘ذ ٍسى خَد را تِ طَر هزتة ّز چٌذ دل٘مِ

هٖ ضًَذ.
 ت٘وارٕ ّإ پَستٖ:

ٗه تار اس ٗه پا تز رٍٕ پإ دٗگز ت٘اًذاسٗذ.


دست ٍ پاّا را فطار هٖ دّذ ًپَض٘ذ.

طثك هطالؿات اًجام ضذُ ّ 05شار ًفز آراٗطگز در
اًگلستاى تِ ت٘وارٕ پَستٖ در هات٘ت هثتال ّستٌذ.
ت٘وارٕ درهات٘ت در ًت٘جِ تواس تا آب ٍ هَاد
ض٘و٘اٖٗ اس لث٘ل پزٍوساٗذ ،ضاهپَّا ٍ صاتَى ّإ

ّزگش لثاس ّإ تٌگ وِ ًَاحٖ وطالِ راى،هچ



اس غذاّإ پز ال٘اف هاًٌذ غالت،هَُ٘ ٍ سثشٕ
استفادُ وٌ٘ذ.



اس وفص پاضٌِ تلٌذ استفادُ ًىٌ٘ذ.



جْت پ٘طگ٘زٕ ار اتتال تِ ٍارٗس هٖ تَاً٘ذ اس
جَراب ّإ ٍارٗس استفادُ وٌ٘ذ.

طة وار

ً حَٓ پ٘طگ٘زٕ اس درهات٘ت:




پَض٘ذى دستىص ّإ الست٘ىٖ تِ ٌّگام ضستي

اًجام هؿاٌٗات دٍرُ إ طة وار ٍ تطى٘ل پزًٍذُ

هَّا

تْذاضتٖ جْت حفع سالهتٖ اهزٕ ضزٍرٕ است .تا تَجِ

استفادُ اس وزم ّإ تسى٘ي دٌّذُ ٍ آرام تخص

ّ ز وارگز در آراٗطگاُ هَغف تِ داضتي ولِ٘
ٍساٗل ًػافت،ضست ٍ ضَ ٍ استحوام اختصاصٖ
هٖ تاضذ.

تِ اٌٗىِ ت٘وارٕ ّإ ًاضٖ اس وار هؿوَال تِ صَرت
تجوؿٖ ٍ پس اس چٌذٗي سال هَاجِْ تا ؾَاهل سٗاى آٍر
رخ هٖ دٌّذ ٍ پس اس اٗجاد ت٘وارٕ ضغلٖ درهاى تس٘ارٕ

چٌذ تَصِ٘ تْذاضت حزفِ إ:

اس آًْا هطىل ٗا غ٘ز هوىي است  ،تا اًجام هؿاٌٗات

 هتصذٗاى آراٗطگاُ ّا هَغفٌذ تزإ ّز ٗه اس

طة وار ؾالٍُ تز پ٘طگ٘زٕ اس ت٘وارٕ ّإ ضغلٖ ٍ درهاى

ضاغل٘ي خَد جاٗگاُ هحفَظ ٍ هٌاسثٖ تِ هٌػَر

تِ هَلؽ آًْا  ،تزخٖ اس ت٘وارٕ ّإ ًْفتِ هطخص ،

حفع لثاس ٍ ساٗز ٍساٗل تِْ٘ ًواٌٗذ.
ًَ ر در آراٗطگاُ تاٗذ ت٘ي  055تا  055لَوس تاضذ.

تْذاضت حزفِ إ ٍ سالهت ضغلٖ در آراٗطگزاى

درهاى ٍ ٗا تْثَد هٖ ٗاتٌذ.

 جؿثِ ووه ّإ اٍلِ٘ تا هَاد ٍ ٍساٗل هَرد ً٘اس
در هحل هٌاسة ًصة گزدد.
 استؿوال دخاً٘ات تَسط هتصذٗاى ٍ وارگزاى
آراٗطگاُ ّا در ح٘ي وار هوٌَؼ است.
 اًجام هؿاٌٗات طة وار

هزوش تْذاضت ضْزستاى وزهاى
ٍاحذ تْذاضت حزفِ إ

