
.      صًرت تىُا بًدن کمک بخًاَیذ ي آرامص خًد را حفظ کىیذدر 
.بیمار را خلًت کىیذ اطراف 

.               را دیذ افراد کىجکاي دير وگٍ داریذ بیمار 
در خالل بريز تطىج َای ػمًمی  . ) از وظر تىفس بیمار را کىترل کىیذ . باز بًدن راٌ ًَایی بیمار اطمیىان حاصل کىیذ از  

.(        یا بالفاصلٍ پس از آن ممکه است ديرٌ کًتاٌ قطغ تىفس بٍ يجًد آیذ 
.صًرت بريز آپىٍ اکسیژن تراپی را ضريع کىیذ در 
ي ضذٌ خم کىیذ تا زبان بٍ سمت جلً متمایل  صًرت امکان بیمار را بٍ پُلً خًاباوذٌ ي سر يی را اوذکی بٍ طرف جلًدر 

.تخلیٍ بساق ي مًکًس بٍ راحتی صًرت بگیرد 
.     استفادٌ از داريَای تسریقی تطىج بیمار را کىترل کىیذ با 

.سر پیطگیری وماییذ  بیمار را با استفادٌ از بالص محافظت ومًدٌ ي از بريز آسیب دیذگی بٍسر 
.    َای تىگی کٍ بر بذن فطار يارد می کىذ را باز کىیذ لباس 

.ار دير کىیذ وًع يسیلٍ ای کٍ ممکه است حیه تطىج بٍ بیمار آسیب برساوذ را از بیمَر 
.ت را باال بکطیذ بیمار بر ريی تخت قرار دارد بالص َا را برداضتٍ ي وردٌ َای کىار تخاگر 

ز کردٌ ي چیسی بیه آن َا قرار کٍ فک َای بیمار را کٍ در اثر اسپاسم بٍ َم فطردٌ ضذٌ را بٍ زير باوکىیذ سؼی َرگس 
.      ا باضذ وتیجٍ چىیه ػملی می تًاوذ ضکسته دوذان َا ي آسیب دیذگی زبان ي لب َ.دَیذ 

ت قًی بًدٌ ي مُار بیمار می تًاوذ در جُت مُار کردن بیمار در خالل تطىج وبایذ صًرت بگیرد چًن اوقباضاَیچ کًضطی 
.                       سبب آسیب دیذگی ضًد 

.دیگر استفادٌ ضًد صًرت امکان بایذ بٍ جای مُارکىىذٌ َای حرکتی از اقذامات ي ريش َای در 
.        را از وظر آسیب رساوذن بٍ خًد ي خارج کردن اتصاالت محافظت وماییذ بیمار 
.کىترل بی قراری از مخذر َا استفادٌ وکىیذ برای 
یا يجًد دارد برای کاَص احتمال گاز گرفتگی زبان “ ايرا“ حملٍاگر قبل از بريز . دَیذرا بٍ بیمار آمًزش “ ايرا”ػالیم 

.یک ایريی دَاوی برای بیمار بٍ کار ببریذ لب 
.     استفادٌ کىیذ ساکطه صًرت ضريرت برای پاک کردن ترضحات بیمار از در 
.صًرت بريز بی اختیاری ادراری از سًوذ فًلی استفادٌ کىیذ در 

.     محیط آضکار کىیذ  از ایىکٍ بیمار بیذار ضذ ي ًَضیاری خًد را بذست آيرد يی را وسبت بٍبؼذ 
.کىیذرامص دػًت بیمار پس از تطىج یا غص دچار َیجاوات ضذیذ ضذ يی را بٍ خًوسردی ي آاگر 

 دستَر پسضک هصرف دارٍّب طجق
 ًَِضٌبسبیی عالئن ثرٍز عبرضِ ٍ اطالع ثالفبصلِ / ّبعبرضِ ی جبًجی دارٍ گسارش ّرگ
 اطویٌبى از سطَح درهبًی دارٍ ثرای در صَرت لسٍم تْیِ  ًوًَِ خَى
 ُکبّص ثرٍز تطٌج ثیَفیدثک ثرای از ضیَُ ّبی غیر دارٍیی ًظیر آرام سبزی ٍ استفبد
 خَاةکبّص هیساى . از هصرف الکل ، خستگی پرّیس
 کوک ّبی اٍلیِ در تطٌج ّبی تًَی کلًَیک ثِ اعضبی خبًَادُ ٍ سبیر ًسدیکبى ثیوبر آهَزش
 ثِ ثیوبر ٍ کوک ثِ ٍی ثرای سبزش ثب ثیوبری آهَزش
 ثیبثٌدهی ثبضٌد تب هکبًی خلَت ٍ ایوي  ”اٍرا“ثِ ثیوبراًی کِ دارای آهَزش.
  ، آهَزش اجتٌبة  از عَاهل آغبزگر حوالت ًظیر ًَضبثِ ّبی الکلی ، ضَک ّبی الکتریکی ، استرس ، کبفئیي

یجَست ، تت ، ّیپرًٍتیالسیَى ٍ کبّص قٌد خَى 
 حوبیت ٍ تصحیح ٍضعیت سر ، قرار دادى ثیوبر ثِ پْلَ ، ضل ًوَدى لجبسْبی تٌگ ، در آهَزش ثِ خبًَادُ درهَرد

حفظ ثیوبر از صدهِ در طی تطٌج حبد پَزیطي ًطستِ ثرای ایستبدُصَرت ٍضعیت 

رحیویضْید ٍاحد ایوٌی ثیوبر هرکس آهَزضی درهبًی 

اقداهبت پیطگیراًِ از تطٌج در ثسرگسبالى

ثسرگسبالىاقداهبت الزم در صَرت ٍقَع تطٌج در 


