در مًرد خًن دماغ چطًر باید برخًرد کرد؟
خًن دماغ شدن می تًاود اتفاقی ترسىاک برای برخی افراد باشد اما ايلیه گام برای برخًرد با
ایه اتفاق ،حفظ آرامش است .تقریبا َمٍ اوًاع خًن دماغ َا يخیم وبًدٌ ي در خاوٍ قابل درمان
َستىد.

اٍلیي گام ترای کٌترل خَى دهاغ ایي است کِ تٌشیٌیذ ٍ کوی تِ خلَ خن شَیذً .گِ داشتي سر در
حالت عقة خًَریسی را کٌذ هی کٌذ .کوی تِ خلَ خن شَیذ تا خَى تِ خای رفتي تِ داخل حلق از
تیٌی خارج شَد .اگر تِ عقة تکیِ دّیذ هوکي است خَى را فرٍ تثریذ ٍ حالت تَْع ٍ استفراغ ٍ

اسْال تِ شوا دست دّذ .تا استفادُ از اًگشتاى شست ٍ اشارُ قسوت ًرم تیٌی خَد را فشار دّیذ .ایي
ًاحیِ هحل تیي ًَک تیٌی ٍ تخش سخت تیٌی است کِ تیغِ تیٌی را تشکیل هی دّذ .حذاقل ترای 5
دقیقِ تایذ تر تیٌی تاى فشار تیاٍریذ .اگر ّوچٌاى خًَریسی اداهِ داشت ،دٍتارُ ترای  01دقیقِ هذاٍم تر

تیٌی فشار تیاٍریذٌّ .گاهی کِ خًَریسی قطع شذّ ،ر هحرکی هوکي است هٌدر تِ شرٍع دٍتارُ آى
شَد؛ از خن شذى گرفتِ تا فیي کردى تیٌی ،کِ سثة خًَریسی هدذد هی شًَذ ،خَدداری کٌیذ.
بٍ پسشک مراجعٍ کىید اگر:
خًَریسی ترای تیش از  01دقیقِ اداهِ داشت.
خًَریسی تِ علت یک آسیة هاًٌذ سقَط یا ضرتِ تِ صَرت ترٍز کرد.
اگر زیاد خَى دهاغ هی شَیذ.
پسشک چکار می تًاود بکىد؟
پسشک تا تررسی علل هختلف تیٌی ،هوکي است رگی کِ هٌدر تِ خَى دهاغ هی شَد را تسَزاًذ.

بستن بینی :تا استفادُ از قرار دادى ًَعی گاز هخصَص پاًسواًی ،یا الستیک قاتل تاد کردى هثل
تالَى درٍى تیٌی هی تَاى خلَی خًَریسی را گرفت .ایي کار فشار کافی تر رگْا هی آٍرد ٍ
خًَریسی را هتَقف هی سازد.

قدم بعدی در صورت عدم کنترل خونریسی سوزاندن رگ ها :تا استفادُ از هحلَل ّای
هخصَص یا ٍسائل الکتریکی یا حرارتی رگ ّا سَزاًذُ هی شًَذ ،تا خًَریسی هتَقف شَد.

پسشک قثل از عول تیٌی تاى را تی حس خَاّذ کرد.
آیا خًندماغ عارضٍ يخیمی است؟

اغلة خًَریسی ّای تیٌی ٍخین ًیستٌذ .اغلة خَىدهاغ ّا در تخش خلَیی تیٌی رخ هی دٌّذ ٍ تعذ
از چٌذ دقیقِ هتَقف هی شًَذ .تعذاد کوی از خًَریسی ّای تیٌی در رگ ّای تسرگ پشت تیٌی رخ
هی دّذ ٍ تیشتر در افراد هسي رایح است ٍ اغلة ًاشی از فشار خَى تاال ،تصلة شریاى ،استفادُ از
آسپریي رٍزاًِ یا اختالل لختِشذى خَى است.
وکاتی برای پیشگیری از خًن دماغ شدن
 کَتاُ ًگْذاشتي ًاخي کَدکاى ٍ خلَگیری از دست زدى تِ تیٌی. استفادُ از دستگاُ ّای هرطَب کٌٌذُ تخَر ٌّگام خَاب. ترک کردى سیگار ،سیگار کشیذى تاعث خشکی تیٌی ٍ تحریک آى هی شَد. -تاز کردى دّاى ٌّگام تٌفس

شبکٍ بُداشت ي درمان شُرستان قدس

