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قَاًیي اًتقال هصدٍم

ایوٌی در تلٌد کزدى:

.1رٍش ًگْداشتي سیز تغل ( حول عصایی)

فقط در صَرتی هصذٍم را حزکت دّیذ کِ ضزٍرت هطلقی در کبر

اگز ضوا عول باال یا پاییي آٍردى هصدٍم را بِ طَر صحیح اًجام دّید،

ثْتز است در صَرت اهکبى حیي اًجبم ایي رٍش ،یک ػصب ًیش ثزای

ثَدُ ٍ اهز اًتقبل ٍی ًیش ثزای ضوب خطز آفزیي ًجبضذّ.ویطِ

احتوال آسیب رسیدى بِ هصدٍم ٍ ًیش خـَدتاى بِ حـداقل هی رسد.

هسبیلی را کِ پیص هی آیٌذ ثزای هصذٍم تَصیف ًوبییذ تب تَاًبیی

ّویطِ باید اس قَی تزیي عضالت بدى خَد (یعٌی عضالت راى ،لگي ٍ

ٍی در ّوکبری ثب ضوب ثِ حذاکثز هقذار هوکي ثزسذ.
در صَرت اهکبى ،اس افزاد دیگز ًیش در اهز اًتقبل کوک ثگیزیذ ٍ
سؼی ًکٌیذ کِ هصذٍم را خَد ثِ تٌْبیی جبثجب ًوبییذ.
سهبًی کِ ثیص اس یک ًفز اهذادگز در جبثجبیی هصذٍم ضزکت دارًذ
حتوبً ثبیذ یکی اس آًبى ثب تَافق جوغ هسئَل دادى دستَرات ثبضذ.
ّویطِ ثبیذ رٍش صحیح ثلٌذ کزدى هصذٍم را ثِ کبر ثجزیذ تب اس
آسیت دیذى ًبحیِ کوز خَدتبى ،در سهبى ثلٌذ کزدى ٍ یب اًتقبل
هصذٍم ،پیطگیزی ٍ هوبًؼت گزدد.
اگز چٌذ ًفز ًیزٍی کوکی ٍجَد داردً ،یزٍ ّب ٍ ،رّجز گزٍُ ثبیذ
خطزات احتوبلی را در ًظز گزفتِ ٍ آًْب را ثِ صَرت تیوی هَرد ثحث
قزار دٌّذ ثِ طَر هثبل:
در راثطِ ثب ػولکزد :آیب جبثجبیی ٍاقؼبً ضزٍری است؟ آیب هصذٍم
خَد قبدر ثِ حزکت هی ثبضذ؟ آیب دریبفت کوک هوکي است؟ آیب

ضاًِ) استفادُ کزدُ ٍ اس قَاعد سیز پیزٍی ًوایید:
قبل اس ضزٍع ،بِ بلٌد کزدى فکز کٌید.
تا جای هوکيً ،شدیک بِ هصدٍم ٍ سایز اهدادگزاى قزار گیزید.
ساًَّای خَد را خن کٌید.
پطت خَد را بِ صَرت هستقین ًگْدارید.
 البتِ ًباید آى را بیص اس حد سفت کزدُ ٍ یا تحت فطار بگذارید
 پاّای خَد را قدری با فاصلِ بگذارید ،طَری کِ یک پا قدری جلَ
تز قزار گیزد.
ًیزٍی السهِ بزای بلٌد کزدى هصدٍم را اس عضالت اًدام ّای
تحتاًی خَد بِ دست آٍرید .-بِ آراهی با ًزهص کافی حزکت ًوَدُ ٍ
در طی حزکت ًشدیک تزیي فاصلِ هوکٌِ با هصدٍم ٍ اعضای کوکی
گزٍُ خَد را حفظ ًوایید.

ثجبت ثیطتز ثِ هصذٍم ثذّیذ.
در سوت آسیت دیذُ یب ثِ ػجبرتی دیگز
ضؼیف تز هصذٍم ایستبدُ ٍ ثبسٍی اٍ را
دٍر گزدى خَدتبى قزار دادُ ،هچ دست
ٍی را ثب دست خَد ثگیزیذ.
ثبسٍی دیگز خَد را ثِ دٍر کوز هصذٍم
حلقِ کزدُ ٍ ثزای تثجیت ثیطتز هَقؼیت ،لجبس اٍ را ثگیزیذ.
ثب پبیی کِ در کٌبر هصذٍم قزار دارد ،ضزٍع ثِ حزکت کٌیذ .گبم
ّبی کَتبُ ثزداضتِ ٍ خَد را ثب سزػت قذم ّبی هصذٍم ّوبٌّگ
سبسیذ .در طَل هذت حزکت ًیش ثِ ٍی آراهص خبطز ثذّیذ ٍ اس
هصذٍم ثخَاّیذ کِ ٍسى خَد را رٍی ضبًِ ضوب ًیٌذاسد.
.2رٍش کشیدى (قالب ٍار کشیدى)
در پطت سز هصذٍم چوجبتوِ سدُ ٍ پطت خَد را راست ًگِ داریذ.
ثِ هصذٍم کوک کٌیذ تب ثٌطیٌذ
ٍ اًذام ّبی فَقبًی را ثِ ضکل

در گزفتي جسن اس تواهی کف دست خَد استفادُ کٌید.

در راثطِ ثبٍسى :سٌگیٌی فزد چقذر است؟ صذهبت ٍاردُ اس چِ

هتقبطغ رٍی سیٌِ خَد

رٍشْای حول هصدٍم:

قزار دّذ(.حبلت دست ثِ سیٌِ)

در راثطِ ثب هحیط :آیب ضوب فضبی کبفی ثزای حزکبت خَد داریذ؟

الف ) رٍش ّای حول یک ًفزُ:

تجْیشات ٍ ٍسبیلی در دستزس ّستٌذ؟

رتينول

ًَػی است؟ آیب حزکت هی تَاًذ ٍضؼیت اٍ را ثذتز کٌذ؟
سطح سهیٌی کِ اس آى ثبیذ ػجَر کٌیذ ثِ چِ ًَػی است؟
در راثطِ ثب افزاد حول کٌٌذُ هصذٍم :آیب ضوب ٍ اػضبی تین ثِ طَر
صحیح ٍ هٌبسجی آهَسش دیذُ ایذ یب خیز؟

اگز کسی ثزای کوک ثِ ضوب در دستزس ًوی ثبضذ ،ثْتز است
هصذٍم را تطَیق ثِ راُ رفتي ثب چیشی هثل ػصب ٍ یب راُ رفتي ثب
کوک ضوب ًوبییذ ،اگز ًوی تَاًذ ثب کوک راُ ثزٍد ضوب فقط در صَرتی
اقذام ثِ جبثجب کزدى ٍی ًوبییذ کِ هصذٍم را خطزی جذی ٍ
اضطزاری تْذیذ ًوبیذ .در ضوي ثِ یبد داضتِ ثبضیذ کِ رٍش ّبی ثِ
کَل گزفتي ٍ گَْارُ ای را فقط در صَرتی اجزا ًوبییذ کِ هصذٍم
سجک ٍسى هثل یک کَدک ثبضذ.

در هَارد غیز فَری تِ ّیچ عٌَاى هصدٍهی را کِ
احتوال ٍجَد شکستگی ستَى هْزُ ّا را دارد اس
جای خَد تلٌد ًکٌید

دستْبی خَد را اس سیز ثغل ّبی
هصذٍم ػجَر دادُ ٍ هچ دست ّبی
ٍی را ثگیزیذ .سپس ثِ آراهی ٍ ثب
دقت ٍی را رٍ ثِ سوت پطت ثکطیذ.
اگز هصذٍم کت ثِ تي دارد ،دگوِ ّبی
آى را ثبس کزدُ ٍ کت اٍ را ثبال ثزدُ سیز سز ٍی قزار دّیذ ،سپس کت
ٍی را اس ًبحیِ سیز ضبًِ ّبی هصذٍم گزفتِ ،اٍ را ثِ سوت ػقت
ثکطیذ.

تذکز هْن :
ایي رٍش را ًثاید در هَارد آسیة دیدگی
سز ،گزدى ٍ یا شاًِ تِ کار تثزید.
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 .3رٍش گَْارُ ای

.1رٍش ًشیوي تا دٍ تکیِ گاُ

در کٌبر هصذٍم چوجبتوِ سدُ ،دست ّبی اٍ را ثِ طَر هتقبطغ رٍی

ّز اهذادگز ثبیذ در یک پْلَی هصذٍم ٍ رٍ ثزٍ ثِ ّن چوجبتوِ سدُ،

ثذًص قزار دّیذ.یکی اس دست ّبی خَد را دٍر تٌِ ٍی در ًبحیِ

دستْبی خَد را ثِ طَر هتقبطغ اس پطت ٍی ػجَر دادُ ٍ کوز لجبس ٍ یب

ثبالی کوز اٍ قزار دّیذ.دست دیگز خَد را اس سیز راى ّبی اٍ ػجَر

کوزثٌذ اٍ را ثگیزیذ.دست ّبی دیگز خَد را اس سیز ساًَ ّبی هصذٍم

دادُ ،اٍ را ثِ سوت خَد کطیذُ ٍ ثغل کٌیذ.

ػجَر دادُ ٍ هچ ّبی دست یکذیگز را ثگیزیذ.دست ّبی هتصل ثِ ّن ٍ

 .4رٍش کَل کزدى (تِ پشت خَد گزفتي)

قالة ضذُ خَد را ثِ سوت ثبال ،تقزیجبً تب قسوت ٍسط راى هصذٍم

در هقبثل هصذٍم ثِ ًحَی چوجبتوِ ثشًیذ کِ پطت ضوب رٍ ثِ ٍی

ثجزیذ .تب حذ اهکبى ًشدیک ثِ هصذٍم قزار گزفتِ ٍ در حبلی کِ پطت

قزار گیزد.اس ٍی ثخَاّیذ کِ دست ّبیص را رٍی ضبًِ ّبی ضوب

خَد را صبف ٍ هستقین ًگِ داضتِ ایذّ ،وبٌّگ ثب یکذیگز ٍ ثِ آراهی

قزار دادُ ٍ در صَرت اهکبى آًْب را ثِ ّن قالة کٌذ.

ثلٌذ ضذُ ٍ ضزٍع ثِ حزکت کٌیذ.

ًطزیِ ضوبرُ 421

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

راى ّبی هصذٍم را گزفتِ ٍ ثِ آراهی ٍ در حبلی کِ پطت خَد را
راست ٍ هستقین ًگِ داضتِ ایذ ثلٌذ ضَیذ.

هصذٍم ثبیذ قبدر ثبضذ کِ هحکن تٌِ ضوب را ًگِ دارد.

.2حول تا گزفتي اس تاال ٍ پاییي تدى هصدٍم

تذکزً :بایـد در صـَرت آسیب دیـدگـی باسٍّا ،ضـاًِ ّا ٍ یا
دًدُ ّای هصدٍم اس ایي رٍش استفادُ ًوایید.
هصذٍم را ًطبًذُ ٍ اًذام ّبی فَقبًی اٍ را رٍی سیٌِ ٍی قزار دّیذ.

رٍش کَلِ ای

رٍش گَْارُ ای

ب) رٍش ّای حول دٍ ًفزُ
ّز چٌذ کِ حول هصذٍم تَسط دٍ اهذادگز راحت تز اس حول یک
ًفزُ است ،ثب ایي ٍجَد رٍش دٍ ًفزُ ًیش ثبیذ ثب دقت ٍ تَجِ کبفی
ٍ تٌْب در هَارد ضزٍری ثِ کبر رٍد .در هَرد هصذٍهیي َّضیبر
رٍش "ًطیوي ثب دٍ تکیِ گبُ" را ثِ کبر ثجزیذ.

پطت هصذٍم چوجبتوِ ثشًیذ .دست ّبی خَد را اس سیز ثغل ّبی ٍی
گذراًذُ ٍ هحکن هچ ّبی دست ٍی را ًگْذاریذ.
اس اهذادگزی کِ ثِ ضوب کوک هی کٌذ ،ثخَاّیذ کِ در یک طزف هصذٍم
چوجبتوِ سدُ ٍ دست ّبی خَد را اس سیز راى ّبی ٍی ػجَر دادُ ٍ اًذام
ّبی تحتبًی هصذٍم را ًگِ دارد.
ّوبٌّگ ثب یکذیگز ٍ در حبلی کِ پطت خَد را صبف ٍ هستقین ًگِ
داضتِ ایذ ،ثِ آراهی ثلٌذ ضذُ ٍ ضزٍع ثِ حزکت کٌیذ.

رٍش حول ثب گزفتي اس ثبال ٍ پبییي ثذى هصذٍم را فقط ثزای اًتقبل
دادى هصذٍم ثِ رٍی یک صٌذلی ٍ یب ثزاًکبرد استفبدُ ًوبییذ.

فقط در صَرتی هصدٍم را حزکت دّید کِ ضزٍرت
هطلقی در کار تاشد
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