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 مٌس؟ هی زرگیز را ثسى اس ّبیی ثرص چِ ٍ چیست آرتروز

 صسهِ هفصل غعزٍف ثیوبری ایي زر.است هفبصل التْبة زستِ اس ثیوبری تزیي ضبیع استئَآرتزیت یب آرتزٍس

 را ثسى ٍسى مِ ثشره هفبصل اهب مٌس زرگیز را هفصلی ّز است هوني آرتزٍس.رٍز هی ثیي اس من من ٍ زیسُ

 . ّستٌس اثتال هعزض زر ثیطتز فقزات ستَى ٍ راى ٍ ساًَ هفبصل هثل مٌٌس هی تحول

 

 چیست؟ ثیوبری ایي عالین تزیي اصلی

 استزاحت اس پس ذطنی ّستٌس؛اٍلی تز هطرص ٍ تز ضبیع آى عالهت 3 ٍلی زارز سیبزی عالین آرتزٍس

 مٌس فعبلیت ثرَاّس ٍ ثبضس هبًسُ حزمت ثی طَالًی هست ثِ هفصل ٍقتی اٍقبت گبّی مِ هعٌی ایي است،ثِ

 ثِ ضًَس هی ثیسار ذَاة اس مِ ّب صجح ساًَ آرتزٍس ثِ هجتال ثیوبراى مِ ثبضیس زیسُ ضبیس.زاضت ذَاّس زرز

 یل اس ثعس هفبصل ذطنی.گززز ثبسهی عبزی حبلت ثِ رفتٌطبى راُ من من هستی اس ثعس اهب رًٍس هی راُ سرتی

 عالهت زٍهیي.مطس هی طَل سبعت ًین اس ثیطتز ًسرت ثِ ٍلی است ضبیع ثسیبر فعبلیت  عسم طَالًی زٍرُ

 ٍ ذن را ذَز هفبصل راحتی  ثِ تَاًٌس ًوی آرتزٍس ثِ هجتال ثیوبراى زلیل ّویي است؛ثِ پذیزی اًطبف مبّص

 اس ثیطتز مِ مسبًی ضَز هی تَصیِ.مزز اضبرُ هفصل زر زرز ثِ تَاى هی ّن ثعسی عالهت ثزای ٍ مٌٌس راست

 .مٌٌس هزاجعِ پشضل ثِ حتوب زارًس ذَز هفبصل زر را عالیوی چٌیي ّفتِ زٍ

 

 ضَز؟ هی هجتال آرتزٍس ثِ مسی مِ افتس هی اتفبقی چِ

 سهیٌِ تَاًس هی مِ زارز ٍجَز عبهل چٌس ٍلی است ًطسُ ضٌبذتِ ٍاظح طَر  ثِ ٌَّس ثیوبری ایي ایجبز علت

 هَرز.ضَز هی زیسُ سبل 04 ثبالی افزاز زر هعوَال ثیوبری ایي مِ است ثبال سي ثبضس،ینی آرتزٍس ثِ اثتال سبس 

 ًطسُ هطرص زرستی  ثِ ٌَّس آى زلیل ٍلی مٌس هی ثزٍس آقبیبى اس ثیطتز ّب ذبًن زر آرتزٍس جٌس،چَى زٍم

 ٍرسضنبراى زر آرتزٍس.است هفصل ثِ صسهِ یب ٍ استرَاًی سازی هبزر ّبی  ًبٌّجبری ثعسی است،هَرز

 ٍرسضی غیز صسهبت.ّب فَتجبلیست زر هثال است ضبیع ثسیبر ّستٌس ذَرزى ظزثِ هعزض زر هسام مِ ای حزفِ

 .مٌس هی هْیب آرتزٍس ثزای را سهیٌِ ّن راًٌسگی تصبزفبت هثل
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 زارز؟ تأثیز آرتزٍس ثِ اثتال زر ّن چبقی آیب

 هثل)ثشره هفبصل ثبضس ثبالتز ٍسى چقسر ّز ملی طَر  ثِ.زّس هی افشایص را آرتزٍس ثِ اثتال ذطز چبقی

 چبقی. ضَز هی ثیطتز آًْب زر آرتزٍس ثِ اثتال ذطز ًتیجِ زر ٍ مٌٌس تحول را ثیطتزی فطبر ٍ ثبر ثبیس(ساًَّب

 . زّس هی افشایص ّن را ّب زست زر آرتزٍس ثزٍس احتوبل حتی

 

 زارز؟ عَارظی چِ ثیوبری ایي

 مول ثب اهب است ًطسُ یبفت آى ثزای قطعی زرهبى ٌَّس ٍ ضَز هی ثستز سهبى گذضت ثب ثیوبری ایي هتأسفبًِ

 ثْجَز را ثیوبر سًسگی میفیت ٍ زازُ مبّص را ثیوبری ایي اس ًبضی زرز تَاى هی زرهبًی ّبی رٍش ثزذی

 ٍ زرز گبّی. ضًَس ضسیسی ّبی ًبتَاًی زچبر است هوني آرتزٍس ثِ هجتال ثیوبراى سَم یل حسٍز.ثرطیس

 .مٌس استفبزُ هفصل آى اس تَاًس ًوی ثیوبر مِ ضَز هی ضسیس آًقسر هفصل ًبراحتی

 

 ّستٌس؟ هَارزی چِ ضبهل ّب رٍش ایي.زاضتیس اضبرُ ثیوبر هطنل ٍ زرز مبّص ثزای ّبیی رٍش ثِ

 ّبی رٍش هعوَال جزاحی اس قجل اهب ضَز هی تَصیِ هفصل تعَیط جزاحی آرتزٍس ضسیس ثسیبر هَارز زر

 هفصل ثِ زازى استزاحت آًْب اس ینی مِ ًطَز ذتن جزاحی ثِ مبر اهنبى حس تب مِ ضَز هی پیطٌْبز هرتلفی

 تبحس مٌس سعی ٍ ثسّس استزاحت ذَز هفصل ثِ زقیقِ زُ من زست سبعت ّز زر ثبیس ثیوبر.است زرزًبك

 مززى ٍرسش زیگز رٍش.ثبضس فعبل موتز هجتال هفصل مِ مٌس تٌظین طَری را ذَز ثسًی ّبی فعبلیت اهنبى

 زرز ثزٍس ثبعث یب ًنٌس تطسیس را هفصل هطنل تب ضَز اًجبم پشضل اجبسُ ٍ ًظبرت ثب حتوب ثبیس مِ است

 مززى،ععالت ٍرسش ثب.ضًَس هی تَصیِ ثیطتز ضٌب ٍ رٍی پیبزُ هثل هفزح ٍ سجل ّبی ٍرسش.ًطَز جسیسی

 زر زرز ثزٍس ثبعث ًجبیس مززى ٍرسش الجتِ.مٌس هی پیسا افشایص هفصل ثجبت ٍ ضسُ تقَیت هفبصل اطزاف

 مززى من زارًس ٍسى اظبفِ مِ افزازی زر.مٌیس هتَقف را ٍرسش فَرا زاز رخ اتفبقی چٌیي اگز ٍ ضَز هفصل

 پشضل ًظز تحت ثبیس ٍسى مبّص ثزای مززى ٍرسش ٍ گزفتي رصین الجتِ.گیزز قزار هسًظز حتوب ثبیس ٍسى

 ثزای پشضل هَارز اغلت زر.مزز استفبزُ ید میسِ اس تَاى هی ّن آرتزٍس اس ًبضی زرز مبّص ثزای.ضَز اًجبم

 .است هؤثز هفصل زرز مبّص زر مِ مٌس هی تجَیش التْبة ظس ٍ زرز ظس زارٍّبی ثیوبر


