
 
  

 

 تهًع ي استفراغ ،تًصیه برای بی اضتهایی 

 )یه ٍ ًین لیَاى آب اًار تا چٌذ ضاخِ ًعٌای ضزتت اًار ٍ ًعٌا -1

 تاسُ رٍی حزارت جَضاًذُ ضَد تا حجن آى یِ یه لیَاى تزسذ

یه  ( یاتعذ اس  ٍلزم ضذى تِ آى یه لاضك عسل اضافِ گزدد

 لاضك غذاخَری رب اًار لثل اس غذا

ّوزاُ تا  چایخَری سزخالی پَدر سًجثیل هصزف ًصف لاضك -2

 یه لاضك چایخَری عسل یا یه لاضك چایخَری رٍغي تادام

 ساعت 12خَراوی ّز  ضیزیي

ًسثت هساٍی  تِ ٍ آب سرضه سیة یه لیَاى آب هخلَط -3

 ساعت 8تا یه لاضك هزتاخَری عسل یا ضىز، ّز 

 

 
 

 برای اسهال هایی تًصیه

)جَضاًذُ یه لاضك غذاخَری هیَُ یا  جَضاًذُ هَرد -1

تزسذ،  لیَاى آب تا تِ حجن یه لیَاى 1.5ًیوىَب تزي هَرد تا 

 هیل ًواییذ ( پیص اس غذا یه تا دٍتار در رٍس

 ٍ سیز پَرُ سیة سهیٌی تا ًعٌا -2

 

دردتًصیه برای بدن   
 

 11-8یا ضىز )دهىزدُ  عسل تا چَب دارچیي هٌَشد -1

هذت یه تا دٍ  دٍ لیَاى آب جَش تِساًتیوتز چَب دارچیي در 

  ساعت یه استىاى( 8-6ساعت، ّز 

ّز ّطت  یا اساًس ًعٌا رٍغي تاتًَِ ٍ تٌفطِ تا هالی رٍغي -2

 ) در صَرت تة احتیاط ضَد ( ساعت

 21-15تِ هذت  گزم ٍلزم هایل تِ لزاردادى پاّا در آب -3

  ضثاًِ دلیمِ، یه تار لثل اس خَاب

ّوزاُ تا  چایخَری سزخالی پَدر سًجثیلهصزف ًصف لاضك  -4

 رٍغي تادام یه لاضك چایخَری عسل یا یه لاضك چایخَری

ضیزیي خَراوی )یا استفادُ اس لزصْای سًجثیل هَجَد در تاسار( 

 ساعت 12ّز 

 
 

 برای سردرد هایی تًصیه
)یه لاضك  ًسثت هساٍی َدر تخن گطٌیش ٍ ًثات تِپ -1

  (هزتاخَری پس اس ّز ٍعذُ غذایی

یا  تٌفطِ هاساص هالین پیطاًی ٍ ًاحیِ گیجگاّی تا رٍغي -2

  تاتًَِ

 یا رٍغي یا اساًس گل سزخ گالب استطوام -3

 

 برای گلً درد هایی تًصیه
)دهىزدُ یه لاضك  غزغزُ ٍ خَردى دهٌَش گل ختوی -1

دلیمِ، ّز  11هذت  غذاخَری ختوی در یه لیَاى آب جَش، تِ

 (ساعت 6-8

در یه لیَاى  پٌیزن غذاخَریلاضك  یه: دهٌَش پٌیزن -2

 وزدُ ٍ تعذ اس غذا هیل ضَد دلیمِ دم ضذُ، صاف 15 آب جَش

 ساعت( 12)ّز 

  

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي
 

 عىًان:

درماوهای طب سىتی 

 ایراوی در کًيید
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 آمًزش به بیمار -ياحد پرستاری

دفتز عة ایزاًی ٍ هىول گایذالیي ّای تزگزفتِ اس 

  آهَسش پشضهٍسارت تْذاضت درهاى ٍ 
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     راهىما جهت درمان کمکی کًيیذ الزم به رکر است ایه

  می باشذ ي وبایذ مًجب تأخیر در اوجام ريشهای  تشخیصی

  .شًد رایج طب  ي شريع درماوهای

 سرپایی :خفیف تا متوسط   در بیماران عالمت دار

صَرت هىول درهاًْای عة  عة ایزاًی تِ درهاًْای

ارزیابی بیمار  .گزدًذ رٍس تجَیش هی 7-5هذت  رایج ٍ تِ

به صورت روزانه در موارد شدیدتر انجام می شود در سایر 
 از یک هفته درمان باید بیمار  مجددا ارزیابی شده  قبل موارد 

 و بر اساس شرایط تصمیم گیری شود. 
 

بیماران مبتال به  برای درمان کلی طب سىتیتًصیه های 

  : سرپایی کريوای خفیف تا متًسط
آب تا  تزاتز 14تا  را  وٌذُ )غیزپزن( پَستجَی  یه پیواًِ -1

ًطیي  پس اس تِ. تا جَّا ضىفتِ ضَد تجَضاًیذحزارت هالین 

را آرام جذا  )ّواى هاءالطعیز عثی( ضذى، هایع رلیك رٍی جَ

 5وزدُ تِ تٌْایی یا ّوزاُ تا یه لاضك هزتاخَری رٍغي تادام یا 

 6ساعت یه لیَاى یا ّز  12 عذد تادام ضیزیي وَتیذُ ضذُ ّز

 . وٌیذ ساعت یه استىاى تزحسة تحول لثل اس غذا هصزف

وَب تا یه  عذد عٌاب ًین 5) تیاى جَضاًذُ عٌاب ٍ ضیزیي -2

لیَاى آب  1/5تیاى تا  لاضك هزتاخَری پَدر ریطِ ضیزیي

ساعت ًصف  12ّز  سپس تا تِ حجن یه لیَاى تزسذ یذجَضاًت

 . (هصزف گزدد  لیَاى

عٌاب  عذد 5)  عٌاب ٍ آٍیطي ٍ ختوی ٍ اًجیزجَضاًذُ  -3

هتَسظ، یه لاضك هزتاخَری پَدر آٍیطي، یه لاضك غذاخَری 

لیَاى آب تا  2 تا  را اًجیز خطه عذد 3 ًیوىَب ختوی ٍ 

 پس اس صاف .تا تِ حجن یه لیَاى تزسذ تجَضاًیذحزارت هالین 

 .ًواییذ ( صَرت گزم هیل لیَاى تِ ساعت ًصف 12وزدى، ّز 

 

 تًصیه های برای بهبًد تىگی وفس :

هصزف رٍساًِ یه لاضك غذاخَری خاوطیز در ًصف لیَاى  -1

  آب داغ

ته لاضك هزتا خَری پَدر گلپز در ًصف  دهٌَش گلپز ) -2

 )لیَاى آب جَش

تِ  ًعٌا اساًس هاساص یا یا پًَِ عصارُ ًعٌا تخَردادى -3

در تیواراى دارای  نکته :  وتف یا رٍی ٍ لة پطت سیٌِ

ٍ ّز ًَع ًعٌا  ساتمِ آسن یا تزًٍطیت تخَر ًعٌا یا هاساص 

 استفادُ اس تزویثات آى تا احتیاط اًجام ضَد.

تز پایِ هٌاتع عة  نکته :     هاساص یا تادوص گزم پطت -4

در هزحلِ اًتْا ٍ اًحغاط ایزاًی هاساص ٍ تادوص تیطتز 

تَاًذ هفیذ  هیحذٍد ّفتِ دٍم تیواری تِ تعذ(  تیواری )

 . تاضذ

 

 

 

 : تبی برای کاهص یتًصیه ها

  یه لیَاى آب سیة صزف رٍساًِه -1

یا تا عٌاب ٍ سپستاى  هاءالطعیز عثی سادُهصزف  -2

 ( ساعت یه لیَاى 8)ّز 

عزق   نکته :    یه استىاىساعت   6عزق تیذ ّز   -3

 هٌع هصزف در افزاد فاٍیسن دارد.تیذ 

 تا آب ٍلزم پاضَیِ -4

 تًصیه برای ضعف ي بی حالی 

هخلَط  یا هىیذى آّستِ یه لاضك هزتاخَری عسل( عسل -1

 استىاى( یه ّز دٍ ساعت آب ٍ عسل تا یا تذٍى لیوَتزش،

 ساعت یه لاضك هزتاخَری  6ضیزُ اًگَر ّز  -2

ٍ َّیج  سیة( یا هزتای آب سیة، فالَدُسیة )پختِ،  -3

 )پختِ، آب َّیج(

دلیمِ، یه تار  21-15تِ هذت   لزار دادى پاّا در آب گزم -4

 لثل اس خَاب ضثاًِ

   تا رٍغي تاتًَِ ، عضالت ٍ اًذاهْا پطت هالی رٍغي -5

 ضَد. در صَرت ٍجَد تة رٍغي هالی تا احتیاط استفادُ   نکته :

 

 تًصیه برای استرس 
 ساعت 4تَئیذى اساًس لیوَ ّز 

 از دست دادن حس بًیایی تًصیه برای 
 آب ًوه رلیك سزم ًوىی یا استٌطاق -1

پطت  اساًس ًعٌا یا هالیذى عصارُ ًعٌا تَی استطوام عویك -2

 ساعت 8ّز  لة

ٍ  سیتَىرٍغي  آب تا یه لاضك غذاخَری یه لیَاى تخَر -3

 یه لاضك هزتاخَری سزوِ
1 2 3 


