پزفطاری خًن
پشفـاسی خَى یک اختالل هَریاًِ اػت  ،اص آًجایی کِ تؼیاسی اص تیواساى تذٍى عالهت ّؼتٌذ  ،تیواسی هوکي اػت
دس طی یک ٍیضیت هعوَلی ؿٌاختِ ؿَدّ .وچٌیي تِ دلیل هاّیت تی ػش ٍ صذای فـاس خَى  ،تیواس هوکي اػت اص
ًظش داؿتي اختالل جذی ًیاص تِ پیگیشی داؿتِ تاؿذ.

پزفطاری خًن چیست؟

تیواسی فـاس خَى  ،تاال سفتي غیشطثیعی فـاس خَى اػت ٌّ .گاهی کِ للة خَى سا تِ تیشٍى پوپ هی کٌذ  .خَى
فـاسی سا تشخالف دیَاسُ ؿشیاى ٍاسد هی کٌذ  .دس پشفـاسی خَى ایي فـاس تیـتش اص حذ هعوَل اػت .

تىظیم فطارخًن در بذن:

ػیؼتن پیچیذُ ای کِ ؿاهل کلیِ ّا  ،هغض ٍ اعصاب ّؼتٌذ فـاسخَى سا تٌظین هی کٌٌذ تذى ٌّگاهی کِ فـاس
خَى خیلی تاال یا پاییي هی سٍد َّسهَى ّایی تِ داخل جشیاى خَى تشؿح هی کٌذ ٍ اص ایي طشیك فـاس خَى تٌظین
هی ؿَد.
فطارخًن باال یا پاییه؟

فـاسخَى تطَس طثیعی تا ػي  ،فعالیت ٍ اػتشع عاطفی ًَػاى هی یاتذ ٍ دس تؼیاسی اص اٍلات سٍص تاال ٍ پاییي هی
سٍد .فـاس خَى طَالًی دس ًْایت تِ عشٍق خًَی صذهِ صدُ ٍ جشیاى خَى تافتی سا کاّؾ هی ّذ .

اعذاد ي مقیاس فطارخًن:

فـاسخَى تا هیلیوتش جیَُ (  )mm Hgکٌتشل هی ؿَد ٍ اص دٍ هعیاس تشای خَاًذى فـاسخَى اػتفادُ هی ؿَد .
اٍلی یا ػیؼتَل  ،هعیاس اًذاصُ گیشی فـاس هاکضیون یعٌی صهاًی اػت کِ للة دس حال کاس کشدى اػت.
دٍهی یا دیاػتَل هعیاس اًذاصُ گیشی فـاس هیٌیون یا صهاًی اػت کِ للة دس حال اػتشاحت اػت.

تطخیص پزفطاری خًن

فـاسخَى تَػط ٍػیلِ ای تِ ًام دػتگاُ فـاسخَى یا فـاسػٌج کٌتشل هی ؿَد

.

تاییذ فـاسخَى تاال تِ ایي صَست اػت کِ فـاسخَى دس طی  3سٍص هتَالی غیشطثیعی
تاؿذ .ایي هعیاس جْت تائیذ تـخیص ضشٍسی اػت ( هگش ایٌکِ فمط یک ًَتت خیلی
تاال تاؿذ  ).اگش فـاسخَى ؿخص تاالی  140/90هیلیوتش جیَُ تاؿذ  .پشفـاسی خَى
تـخیص دادُ هی ؿَد .اگش فـاسخَى ؿخص تاال تاؿذ پضؿک هطالعات تـخیصی سا
تِ هٌظَس سد داللیل ثاًَیِ پشفـاسی خَى دػتَس هی دّذ .ایي آصهایـات ؿاهل عکغ
لفؼِ ػیٌِ  ،آًظیَگشام ٍ کاتتشیضاػیَى للثی اػت.

آمًسش درمًرد فعالیت ي سبک سوذگی
اگش تِ تاصگی تـخیص پشفـاسی خَى تشای ؿوا دادُ ؿذُ اػت  .پضؿک تا تجَیض هَاسد صیش دس کٌتشل ؿشایط ؿوا
تالؽ خَاّذ کشد:
 )1سطین غزایی کن ًوک
 )2کاّؾ ٍصى
 )3تشًاهِ ٍسصؿی هٌظن
اگش ایي هَاسد هَثش ًثَد تشای ؿوا اص داسٍّای کاٌّذُ ی فـاسخَى اػتفادُ خَاٌّذ کشد .

وکاتی پیزامًن يرسش کزدن :
 پضؿک تشًاهِ ٍسصؿی ؿوا سا تش اػاع اطالعاتی ّوچَى تاسیخچِ داسٍیی  ،ػي ؿوا ٍ  ...تعییي هی کٌذ
تشًاهِ ٍسصؿی تشای ؿوا هٌاػة اػت کِ ٍسصؽ َّاصی سا تشٍیج دّذ تا ػثة تاال تشدى لذست ػیؼتن للثی
– عشٍلی ٍ پاییي آٍسدى فـاسخَى ؿوا ؿَد.
 ؿوا ًثایذ تیؾ اص حذ ٍسصؽ کٌیذ .هیضاى ٍسصؽ ؿوا تَػط پضؿک یا پشػتاس ؿوا تعییي هی ؿَد .
 لثل اص ایٌکِ احؼاع خؼتگی کٌیذ ٍسصؽ سا هتَلف کٌیذ
 دسصَست احؼاع گیجی ٍٍ ...سصؽ سا هتَلف کشدُ ٍ تِ پضؿک یا پشػتاس خَد اطالع دّیذ .

وکاتی پیزامًن رصیم غذایی :
 ؿایذ تیـتشیي هَسدی کِ دس تحث تغزیِ دس پشفـاسی خَى هطشح اػت ػذین تاؿذ  .دسیافت ػذین اضافی
ػثة افضایؾ فـاسخَى هی ؿَد  .ؿوا تا هحذٍد کشدى هَاد غزایی آهادُ ٍ کٌؼشٍ ّا ٍ چاؿٌی ّا ٍ هیاى
ٍعذُ ّای ًاػالن هی تَاًیذ دسیافت ػذین اضافی سا کاّؾ دّیذ.
 ؿوا هیتَاًیذ تِ جای ًوک اص جایگضیي ّایی هاًٌذ لیوَ تشؽ  ،گیاّاى داسٍیی ٍ ػایش ادٍیِ جات اػتفادُ
کٌیذ.

.

تُیٍ ضذٌ تًسط :

پيَص ضًرای مزکشی داوطجًیی ساسمان
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