ةّهاری ٍای دٍان ه دىذان
ةّهارَِای دٍان ه دىذان از ظاِع تزِو ةّهارَِای غفُىي اىضان اصت .تغّّز غادات ه رژِم غراِي  ،غذم رغاِت
ةَذاظت دٍان ه دىذان ةي تُجَي ىضتت ةٌ اٍهّت هصالنت دىذاىَا از نَهتزِو غلل اةتال ةٌ ةّهاری ٍای دٍان
اصت.
تب خال
ةٌ تب خال تاهل تب ٍم نی گُِيذ انا لسهنا در اجز صزنا خُردگی ه تب ةٌ آن نتتال ىهی ظُِذ ةلکٌ صزنا ه
خُردگی تب آن را تحزِک نی کيذ .هِزهصی کٌ تب خال ةٌ هصّلٌ آن اىتلال پّذا نی کيذ در اجز تهاس ٍای
ىسدِک ةا افزادی کٌ ةٌ آن نتتال ظذً اىذ ه ةُصٌ ه ظزهف نعتزک نيتلل نی ظُد .کزم ٍا ه پهادٍاِی هجُد دارد
کٌ نی تُاىذ ةاغث ةَتُدی صزِع ظُد .ارگ ةٌ غُرت نکزر ةٌ اِو گُىٌ زخم ٍا نتتال ظذِذ ةاِذ ةٌ پسظک نزاجػٌ
کيّذ .تب خال ِکی از ظاِع تزِو نعکالت دٍان اصت
ةزفک
اصتُناتّت کاىذِذِاز ِا ةزفک دٍان ةٌ ظکل ةزجضتگیٍای صفّذ خاکضتزی در رهی نداط دٍان ه زةان ةزهز کزدً
کٌ ةا کيذن اِو ضاِػات نياطق خُىزِسیدٍيذً اِجاد نیظُد.ةزفک دٍان ةٌ دلّل از ةّو رفتو ةاکتزیٍای نفّذ
نُجُد در دٍان اِجاد نیظُد ه ةا اِو هضع كارچٍای کاىذِذای نُجُد در دٍان رظذ ةّط از حذ پّذا نّکييذ ه
ةػُرت ةزفک در دٍان دِذً نّعُىذ.ةزای درنان ةزفک دٍان نی تُان از دٍان ظٌُِ ٍا اصتفادً کزد  .نػزف
دٍاىعٌُِ ةػُرت ده ةار در رهز اصت.دٍاىعٌُِ کلزٍگسِذِوِ ،ک دٍاىعٌُِ آىتیصپتّک اصت کٌ تُصط ةضّاری از
نطالػات ةالّيی ه آزناِعگاٍی ،ةٌ غيُان ِک دارهی نُضػی ضذ ةاکتزی ه كارچی کاىذِذا نػزفی ظذًاصت.
پززٍای صّاً ةز رهی زةان
اِو هضػّت ةذهن درد زناىی اتفاق نی افتذ کٌ ةزجضتگی ٍای کُچک ةز رهی زةان اِجاد نی ظُد کٌ در ىتّجٌ
رظذ ةاکتزی ٍا ةز رهی زةان اصت کٌ ةاغث نی ظُد پززٍای رهی زةان صّاً رىگ ظُد .در اجز نػزف طُالىی نذت
آىتی ةُّتّک نهکو اصت اِو هضػّت اِجاد ظُد .ةزای درنان نی تُاىّذ رهی زةان را نضُاک ةسىّذ .در ةدی
نُاكع ٍم نهکو اصت ةٌ داره ىّاز ةاظذ

آفت
تا ةحال غلت ةٌ هجُد آنذن اِو تاهل ٍای دردآهر در کيار دٍان پّذا ىعذً اصت .ةزخی از دالِل احتهالی نی
تُاىذ ظانل اصتزس  ،کهتُد ةزخی از هِتانّو ٍا هتغّّزات ٍُرنُىی ةاظذ.
آف ت نی تُاىذ ةز رهی زةان  ،اطزاف گُىٌ ٍا ٍم اِجاد ظُد  .نهکو اصت ةزای حذهد ِک تا ده ٍفتٌ طُل ةکعذ تا
آفت درنان ظُد  .ةزای درنان آفت نی تُان ةٌ پسظک نزاجػٌ کزد ه از ةزخی داره ٍا ه نحلُل ٍا ةزای درنان
نی تُان کهک گزفت.
لُکُپالکی
لُکُپالکی ِک ضاِػٌ صفّذ رىگ اصت کٌ نداط دٍان را درگّز نیکيذ ه ةا کعط از ةّو ىهیرهد ه نػهُالو در
کيارًٍای زةان ةػُرت خطُط صفّذ دِذً نیظُد .اگز اِو تکٌ ٍا ةزای نذت طُالىی هجُد داظت ه ِا تغّّزات
دِگزی را در دٍان خُد احضاس کزدِذ ةزای نػاِيٌ ظذن نی تُاىّذ ةٌ دىذاىپسظک نزاجػٌ کيّذ.
زةان جغزافّاِی
در اِو هضػّت ةدط ٍاِی از زةان آصّب نی ةّيذ ه ةزجضتگی ٍای کُچکی ةز رهی زةان اِجاد نی ظُد .ةا آصّب
دِذن تذرِجی زةان ظاٍز زةان ظکلی ةٌ غُرت ىلعٌ پّذا نی کيذ .صاِس ه اىذازً اِو ةزجضتگی ٍا تغّّز نی
کيذ .نػهُال ةٌ درنان خاغی ىّاز ىذارد انا در غُرتی کٌ ةَتُدی طُالىی ظذ نی تُاىّذ ةٌ پسظک نزاجػٌ کيّذ از
دارٍای ضذ درد ه ضذ التَاب کهک ةگّزِذ.
صزطان دٍان
در نُاكػی زخم زةان ةزطزف ىهی ظُد .احضاس ةی حضی در غُرت  ،گُىٌ ٍا ه گزدن هجُد دارد .نعکل در ةلع ،
جُِذن ه غحتت کزدن اِجاد نی ظُد  .صزطان دٍان چيذِو غالنت دارد .صزطان دٍان نی تُاىذ در اجز صّگار
کعّذن ه اصتفادً از تيتاکُ ،ىُظّذىی الکلی ه در نػزض ىُر آفتاب كزار گزفتو اِجاد نی ظُد.
خزد ظذن دىذان ٍا
خُردن ةزخی از آب ىتات ٍا ِ ،خ ه ِا غراٍای صزد ه گزم نی تُاىذ ةاغث ظکضتٌ ظذن دىذان ٍا ه ِا تزک خُردن
دىذان ٍا نی ظُد.تزاظٌ ٍای کُچک ةز رهی دىذان ٍا ةٌ نزهر ةاغث ظکضتٌ ظذن دىذان ٍا نی ظُد .ظها نی

تُاىّذ ةٌ دىذان پسظک نزاجػٌ کيّذ تا نعکالت دىذان ةزطزف ظُد ه در ىَاِت از ةزهز نعکالت دٍان جلُگّزی
ظُد.
خالکُةی آنالگام
آِا ظها تا ةٌ حال ةػذ از کار دىذان پسظکی ،لکٌ ٍای آةی-خاکضتزی در ةدط ىزم دٍاىتان (رهی لحٌ ِا داخل
گُىٌ) دِذً اِذ؟اِو لکٌ ٍا ةٌ ىام خالکُةی آنالگام خُاىذً نی ظُد .آنالگام نادً ای اصت کٌ ةزای پزکزدن
دىذان اصتفادً نی ظُد .ىلزً نُجُد در نادً آنالگام ،هارد ةافت ىزم دٍاىی نی ظُد ه ةٌ ىظز نی رصذ کٌ ِک
خالکُةی در دٍان اِجاد ظذً اصت.اِو خالکُةی خطزی ىذارد ،انا اگز لکٌ آةی -خاکضتزی زِاد ظُد ه تغّّز
رىگ دٍذ ،دِگز خالکُةی آنالگام ىّضت ه ةَتز اصت ىسد دىذاىپسظک ةزهِذ.
ةّهاری ٍای لحٌ
اگز لحٌ كزنس ه نتُرم ةاظذ ه خُىزِسی کيذ ،ىعان دٍيذً التَاب لحٌ اصت کٌ ةاغث ظل ظذن دىذان ٍا ه افتادن آىَا
نی ظُد .التَاب لحٌ نی تُاىذ در اجز ةّهاری ،نػزف داره ،پالک دىذاىی ه نعکالت دِگز اِجاد ظُد .اصتفادً نزتب
از ىخ دىذان ه نضُاک زدن ه ٍهّو طُر نزاجػٌ نيظم ةٌ دىذاىپسظک ،ةاغث جلُگّزی از اِو ةّهاری لحٌ ای نی
ظُد .التَاب لحٌ ظذِذ ،ىّاز ةٌ درنان آىتی ةُّتّکی دارد.
صُختگی آصپزِو
ةزخی افزاد نُكع دىذاندرد ،كزص آصپّزِو را رهی آن كزار نی دٍيذ کٌ اِو کار غلط اصت ،زِزا اصّذ نُجُد
در آصپّزِو ،ةافت ىزم لحٌ ِا گُىٌ را نی صُزاىذ ه زخهی کيذ .پش ةزای آرام کزدن درد دىذان ،ةَتز اصت
آصپّزِو را ةتلػّذ .صُختگی ٍای صادً ةػذ از ده ٍفتٌ ةَتُد نی ِاةيذ.
ةُی ةذ دٍان:
نضُاک ىسدن ةاغث نی ظُد کٌ تکٌ ٍای غرا در ةّو دىذان ٍا گّز کيذ ه ةاغث رظذ ةاکتزی ه اِجاد ةُی ةذ دٍان
ظُد.ةُی ةذ ِا نسً ةذ دائهی دٍان نهکو اصت ةٌ غلت تيفش از راً دٍان (گزفتگی ةّيی) ،خعکی دٍان ،غفُىت
گلُ ،ةّهاری لحٌ ه دىذان ،ىاراحتی نػذً ه ِا دِاةت ةاظذ.ظها نی تُاىّذ ةا اصتفادً از نضُاک زدن دىذان ه زةان
(زةان را خّلی آرام نضُاک ةسىّذ) .ىُظّذن نزتب آب ه دهری از نػزف غراٍای ةُدار ،ةا ةُی ةذ دٍان خُد
نتارزً کيّذ.

