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 آسم

 

. دّذ هی رخ هتٌاٍب صَرت تِ ًفس تٌگی ٍ ضَد هی هطىل تٌفس گاّی آى در وِ است اختاللی آسن

 را ًفس تٌگی ٍ سیٌِ خس خس سزـِ، اـزاد تزخی. است هتفاٍت هختلؿ اـزاد در تیواری ضذت ٍ عالئن

 حزـِ ٍرسضىاراى اس تزخی. ًذارًذ عالهتی ًفس تٌگی حوالت تیي ـَاصل در دیگز تزخی. دارًذ رٍس ّز تمزیثاً

 اـزاد تزخی وِ حالی در وٌٌذ، هی ًفس تٌگی احساس ووی ضذیذ ٍرسش طی ٍ ّستٌذ آسن تِ هثتال ای

 ّوِ حال ّز تِ. وٌٌذ هی پیذا اٍرصاًسی درهاى تِ ًیاس ٍ ضذُ آسن ضذیذ حولِ دچار هعوَلی ٍرسش حیي

 هتٌاٍتاً طثیعی ؼیز صَرت تِ آًْا در َّایی هداری وِ ّستٌذ هطتزن ًىتِ ایي در آسن تِ هثتالیاى ی

 اـزاد تیطتز دلیل ّویي تِ  ضَد هی دادُ تطخیص سالگی پٌح حَالی در آسن هَارد تیطتزیي. ضَد هی تٌگ

 هختلؿ سٌیي در اـزاد وِ دارد ٍخَد ًیش  ووی احتوال اها. است وَدواى تیواری آسن وِ وٌٌذ هی تصَر

 وَدوی در تٌفسی عفًَتْای تِ اتتال احتواالً وِ وٌٌذ هی تیاى هطالعات تزخی. ضًَذ تیواری ایي دچار

 وطَرّای اس تیطتز پیطزـتِ خَاهع در تیواری ایي دلیل ّویي تِ. دّذ هی واّص را آسن تِ اتتال احتوال

 لثل هذتْا اس را تیواری احتواالً  ّستیذ آسن تِ هثتال تالػ ـزد یه ضوا اگز. ضَد هی دیذُ تَسعِ حال در

 سٌیي حَالی در هعوَالً آسن تِ هثتال وَدواى تیطتز چزا وِ ًیست هطخص ٌَّس. داضت خَاّیذ ٍ داضتِ

 اها. هاًذ خَاّذ تالی ّویطِ تزای  احتواالً ًطَد خَب سٌیي ایي در تیواری اگز ٍ ضًَذ هی خَب تلَغ

 هی ٍ وٌٌذ ًوی تزٍس عالئن ضَد وٌتزل خَتی تِ آسن اگز. وزد ادارُ خَتی تِ تَاى هی را تیواری ضزایط

 .داضت هفیذ ٍ هعوَلی سًذگی یه تَاى
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 ضَد؟ هی ایداد چگًَِ آسن 

 تزخی در ٍلی. ضَد هی ایداد َّایی هداری پذیز تزگطت ٍ هَلتی ضذى تٌگ اثز در آسن هَارد تیطتز در 

 ٍ تیٌٌذ هی آسیة تٌفسی هداری. ضَد هی دائوی تؽییزات تِ هٌدز آسن اثز در تٌفسی هداری التْاب اـزاد

 است هوىي. یاتذ هی واّص تٌفسی ظزـیت تؽییز ایي اثز در. هاًٌذ هی تالی تٌگ ًاپذیزٍ تزگطت صَرت تِ

 در ریِ تَاًایی واّص تٌفسی تستْای ٍلی تاضٌذ ًذاضتِ ٍخَد عادی ضزایط در سیٌِ خس خس ٍ سزـِ

 تاال هاًٌذ سادُ ـعالیتْای حتی تاضذ، ضذیذ تٌفسی هداری ضذى تاریه اگز. دٌّذ هی ًطاى را َّا خزٍج

 هثتال اـزاد تزخی در ـمط َّایی راّْای دائوی تؽییزات. ضَد ًفس تٌگی هَخة است هوىي ّا پلِ اس رـتي

 دارٍّای تا آسن درهاى عذم ٍ اتتال هذت تَدى طَالًی تیواری، تَدى ضذیذ است هوىي. دّذ هی رخ آسن تِ

 آسیة احتوال دارًذ خفیؿ آسن وِ اـزادی در وِ دٌّذ هی ًطاى هطالعات تزخی. تاضذ آى علت التْاتی ظذ

 .است ووتز ریِ عولىزد واّص ٍ دائوی

 

 ضًَذ؟ هی تاریه َّایی راّْای چگًَِ

 :دارد ای خذاگاًِ درهاى تِ ًیاس وذام ّز وِ دارد علت دٍ رًٍذ ایي

 ٌّگاهی. دارًذ لزار آًْا دیَارُ در وِ است ظزیفی ععالت ضذى هٌمثط َّایی راّْای تٌگی علت یه -1

 هی هٌمثط سزیعاً ارادی ؼیز صَرت تِ ععالت ایي وٌیذ، هی تزخَرد آسن حولِ آؼاسگز عَاهل اس یىی تا وِ

 ـطزدُ اثز در َّایی راّْای ععالت، اًمثاض تا ٍ گیزد هی صَرت دلیمِ یه اس ووتز در رًٍذ ایي. ضًَذ

 .یاتذ هی پایاى دلیمِ چٌذ ظزؾ ععالت ایي اًمثاض. ضًَذ هی تٌگ ضذى

 آسیة ٍ عفًَتْا آى ٍسیلِ تِ تذى وِ است ـزایٌذی التْاب. است التْاب َّایی راّْای تٌگی دیگز علت -2

 عفًَت یا دیذگی آسیة هحل تِ عزٍق اس التْاتی سلَلْای ٍ هایع التْاب در. تخطذ هی التیام را ّا دیذگی

 هاًذُ تالی دائوی صَرت تِ تٌفسی هداری در التْاتی سلَلْای ایي اس تعذادی آسن در. وٌذ هی پیذا ًطت
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 سلَلْا ایي. دّذ هی رخ آسن حولِ ضًَذ َّایی هداری دیَارُ ٍارد خَى اس آًْا اس تیطتزی تعذاد ٍلتی. اًذ

 هخاطی هادُ ٍ ضَد هتَرم َّایی هداری دیَارُ ضَد هی تاعث وِ ّستٌذ ّیستاهیي هاًٌذ هَادی حاٍی

 تاعث سیاد هخاطی هادُ(. ضَد هی ًاهیذُ خلط ضَد هی دـع سزـِ تا ٍلتی هخاطی هادُ. )وٌذ تَلیذ ـزاٍاًی

 ٍ ساعتْا. دارد ًمص آسن عالئن ایداد در آى ضذى اًثاضتِ ٍ تواًذ تالی َّا تزای ووتزی ـعای وِ ضَد هی

 .وٌذ ـزٍوص التْاب ایي تا وطذ هی طَل رٍسّا حتی

 

 ضَد؟ هی آؼاس آسن حولِ چگًَِ 

 حساس تسیار اـزاد ایي در  َّایی راّْای وِ است ایي آسن تِ هثتال اـزاد در َّایی راّْای ٍاوٌطْای علت

 ٍ دٌّذ هی ًطاى ٍاوٌص تالـاصلِ وٌٌذ پیذا تزخَرد خاصی هحزوْای تا َّایی راّْای وِ ٌّگاهی. است

 ؼثار ٍ گزد سزد، َّای تَاًذ هی آسن حولِ هحزن. دّذ هی رخ آسن حولِ صَرت ایي در.  ضًَذ هی تٌگ

 دارد ٍخَد هٌشل لَاسم ؼثار ٍ گزد در اوثزا وِ هایت هاًٌذ هیىزٍسىَپی خاًذاراى ٍ خاًگی، حیَاًات ّوزاُ

 .ضًَذ هی آسن حولِ آؼاس هَخة عَاهل ایي. تاضذ

 

 ضَد؟ هی دادُ تطخیص چگًَِ آسن

 هی وطذ هی طَل رٍس چٌذ حتی ٍ ساعت چٌذ دلیمِ، چٌذ وِ ًفس تٌگی ٍ تٌفسی هداری ضذى تٌگ

 تزًٍطیت هاًٌذ ریَی تیواریْای سایز اس آى تطخیص تِ تیواری هتؽیز حالت. تاضذ آسن دٌّذُ ًطاى تَاًذ

 .وٌٌذ هی ووه تْتز تطخیص تِ وِ دارًذ ٍخَد ًیش تستْایی. وٌذ هی ووه آهفیشم ٍ هشهي
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 ضَد؟ هی درهاى چگًَِ آسن

 دیَارُ ععالت ضذى ضل تاعث دارٍّا اس یىسزی. گیزد هی صَرت ضذُ گفتِ رًٍذ دٍ اساس تز آسن درهاى

 یاـتي واّص تاعث یا ٍ وٌٌذ هی خلَگیزی َّایی هداری التْاب اس دیگز تزخی. ضًَذ هی َّایی راّْای

 هی تیواری دلیك وٌتزل تا. دٌّذ هی اًدام ّن تا  را وار دٍ ّز وِ ّستٌذ ًیش دارٍّایی. ضًَذ هی التْاب

 ٍخَد ّوَارُ َّایی راّْای ضذى تٌگ احتوال ّستیذ، آسن تِ هثتال اگز. داضت هفیذی ٍ هَثز سًذگی تَاى

 گیزی وار تِ ٍ هحزن عَاهل اس دٍری تا. ضَد هی دائوی آسیة تِ هٌدز َّایی راّْای هتٌاٍب تٌگی. دارد

 در درهاى اًذاسُ تِ تیواری هىاًیسن درن. وزد وٌتزل را آسن  تَاى هی پشضه ًظز تحت هٌاسة درهاى

 .دارد اّویت تیواری ادارُ


